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బుద్ధ ధర్మచ।క్ర(ప్రవ ర్లన ముగ HM NH 

అజంతా 19 వ గుస ం 

నాగరాజు fr 

అప్పరన x 

అజంళా 19 వ గున లోవటి చృృశ్య మం hum 

బోధిన, రత్వుడు సన్మపాణి లం 

బుద్ధుడు = అజంళా 19 వే గున Hye tal 

ద్రసాథనము - అజం ౪" mas 11 1 

క పె కప్పుమీటి చిత్రము Uhl 

మవ*జనక జాతక ము ం 

అమరావతీ స్తూపము - ౪ ర ly చితము YHA. ఎటట 

శోకుని సొ[మాజ్యము YUN NN 

కొర్ర తీయ రాజ్య ము hhh fan 

అనుమకొండలోని వేయి స్థంభాల గుడిలోని నంది wi 

ఓరుగల్టుకోటల్ గళీన్చి ద్వార "ఫరణములు a 

పేయి స్థంభాల గుడి - అనుమకొండ ' 

అంద వపు ఖనిజ నంవద సన hry 

వండరంగని అద్దంకి శిననము (1. స్ uu) hh Dit 

కందుకూరి శాననములు (కీ. శ. 800) . 
యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శాసనము (క్రీ ఈ. 960 |పొంతము) 

చాసక్య | రాజరాజు నందంపూడి శాసనము (A. Ohi) ౪1 
చేబోలు శాసనములోని భాగము (18. #. 1145) . 
(శీ/నాథునిశాలమునాటి నీపి . 

ఖు mY గోలిటి వోర్గోబితోయులు, 



తెలివలుకులు 

సంగ్రవోంథ | సిజ్టూనకాళ ము మొదటి సంపుటమును ఆంధపజానీకమున 
స్ ర్స చుట సంతోపది యక మైన క _రృవ్య ముగా ఖావించుచున్నాను. విజ్ఞాన కోశ 

(ప్రచురణ 1 వివయమనము 1958 (అంత ములందు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మవో 

భవనమున సోగముూల చిన్న గదిలో తళుక్కుమని మెరసినది. ఐదు సంవత్సరము 

లలో నీ విధముగా నవతరించినది. దీని '్యయమును ('ప్రకాళకు లొకచోట ఈ 

విధముగ చెప్పి సారు ౩ “విశ్వ పిజ్ఞునమును సంకేపరూవములో ఆంధ్రకుటీర[పాంగ 

అములకు గొని వచ్చుట ఈ కోళముయొక్క లత్యము.” కనుక (గంథపఠనము 
నంటి నిర్మాణ కార్యములకు అవకాళము చాలని ఈ దినములలో విజ్ఞాన సారమును 

సం్యగవాముగా ఆలుపుటకూడ గొవ్ప “సీవగనే భావింపవలెను. ఇట్టి లత్యుముతో 

అరంభింపబడిన ఉద్యమము ఆం[ధమహో జను లందరకును ఆదరణీయమే కాగలదు. 

ఇంకొక విధముగాకూడ ఈ యు ద్యమము సంభావ్య మగుచున్నది. ఈ కతాళ్రా 

రంథము నుండియు తెలంగాణములో విద్య, భావ, సంస్కృతి విషయములందు 

నవి _తన్యము కలిగి ఒకప్పుడు మందముగను, మరొకవ్పుడు వేగముగను వురోగ 

మించుట మేమందరము గమనించి నంతోవవడుచుంటిమి. ఆంధ్ర భావలో సంపూర్ణ 

విజ్ఞాననర్వన్వము లేని లోవమును పూరించవలె నని తెలంగాణ సాహిత్యకులు 

కోరుటయు, నడుము కట్టుటయు, కొంత విజయమును సాధించుటయు యావ 

దాంధమునకును మోదకారణము. 

ఈ యుద్యమమును [పథమమున హైదాబాద్ (పభుత్వమువారును, 

వస్తుతము ఆంధ్రప్రదేశ (ప్రభుత్వముచారును ప్రోత్సహించి ఆర్థికముగా నవాయ 

వడుట అభినందింపదగిన విషయము, 



విజ్ఞానకోళ లత్యములను, కార్యవీఛాసమును మొదటి నంపుటము నిశషము 

లను సమితి కార్యదర్శిగారు తమ విపుల సఠికలో చక్కగా వివరించి యున్నారు. 

సంపుటములో శి28 పుట లాంధదేళ (పశ _స్సి కంకితమగుట నాదృష్టిని ముఖ్యముగా 

నాకర్ణ ంచిన విషయము. [సొచీనా ర్వాచిస వి నైన జలములను ఆంధులు నిరంత 

రము చేదుకొనుట కుసకరించు తరుగని మోటబావిగ ఈ కోశము వగ్రిబ్బవలె నని 

కోరుచు ఆంధావళి దినిని వోర్టికముగా నాదకించి ఆగ్గికముగా పోషింవగలరని 

ఆశించుదునాం ను, 

పైదరాబాటి చెజవాదో గోపొలపెది 
wes ఓతీ 

వీలంవి, అధిక |శావణ బహుళ ౩ గురువారం అధ్యతు షు, 

7 ఆగష్టు 1958 సంగహాం(ధ విజ సకోళ సమితి, 



నివేదన వాక్యములు 

ఖ్రాలీలీ ఖఫ్లో గభోన్సీ చయంబుల తోజురిల్లు నో ఆంగధో మపోజుయలారా * 
సంగవోం|[ధ విజ్ఞాన కోశ [పథమ సంపుటమును తమ కరకినలయ రంజితముగ సమర్పించుచు నమితి 

పత్షమున మేముచేయు నివేదినమును అలింపుడు. మేము తెచ్చిన ఉలుపాను సాదరముగ స్పృశించి సావధానము 

వెంట, సానుభూతితో పరికింపుడు. కానుకలు శెండు విధములు. కానుకను స్వీకరించు వ్యక్తి కి మహత్తమున కది 

అనురూవపముగ ఉండవలెను. లేదా నమర్చించువాని సానుర్ధ్యమును బట్టియు అది వలయితము కావచ్చును. 

శ్రీకృష్ణునకు కుచేలుడు అటుకులు మా।శమే మూటగట్టి కేగలిగినాడు, మనను చలువయే [పథానముశాని 

వస్తువు విలువ కాదుగదా ! 

“కానుక యే సమర్చింప దలచినచో సృజనాత్మక మైన పద్య కావ్యమో, గద్య కావ్యమో, నవలయో, 

నాటక మో, (ప్రవ పొననమో, వశాంకికయో, కథానికయో, గల్పికయో, స్కాచ్చియో, పదేనొక యపూర్ర్వ్వ 

గాని బంధనముగ (వాసికొని రాలేదేమి ? నీరన మై వ్యుత్స _త్రిమా [త పర్యవసాయి యె, చాలవరకు సంకలనాత్మక 

మైన లః [పయత్న మేమి ? దీని (ప యోజన మేమి ?” అని మీరు పెదవి విరువబోకుడు. (పతి భాషయందును నృ 

నాత్మగ సాసింశ్యమును, (ప్రయోజనాత్మక సాహిత్యమును - శెండును (పాణాధారములే. జీవితపు పరమ 

(పయోజన బైన సి్స్సా వస్టానంద: మును సమకూర్చునది సృజనాత్మక మైన నాహిత్యము, అది ఆభఖేయము. ఆధారము 

జేక అభయము నిలుచుట యరుదు. నిసా వ్రరానందమునకు ఆధార మేమి ? సుసమృద్ధమై, నుసంపుష్ట మైన 

గీవిత ము. మొనుపానందమును నిరూపించుచు ఉపనిషన్మవార్తు లేమనుచున్నారు ? “యువా స్యాత్సాధు యువా 

ధ్ garg | ఆభిష్టో (దథిష్టో బలిస్థ 8 | తే స్యయం పృథివీ సర్వా వి త్తన్య పూ క్లాస్యాల్ | నవకో మానువ ఆనందః” 

మొానుషూనంద మునకు మానదండ “మెవడు 1 రూపసియైన యువకుడు, అధ్యయనపరుడు, కార్యములందు చురు 

కైనవాడు, నునో దార్యముగలవాడు, బలిష్టుడు అయిన ఎవని కొరకు ఈ భూమి అంతయు విత్తపూర్ణమై 
యుండునో అట్టి యువజనుడు మానుషానందమునకు గజముబద్ద. ఏవం విధమైన ఆనందమునకు ఆభేయముగా 

ఓక న్య క్తినిగాని, ఓక జాతినికాని చేయు సాహిత్య మేది ? [వయోజనాత్మక్ష సాహిత్య మే అని మనవిచేయ సాపహా 

నించుచున్నాము, సృజనాత్మక మైన నాకృతియందు దీనినిగూడ నేను వ్యంగ్య మర్యాదగా సాధించుచునే 

యున్నానుగదా, అని యొక కవికుమూరుడు నవాలు చేయవచ్చును. నాయనా! నిజమే. అంతవరకును సాహి 

త్యము యొక్క (వయోజనాత్మక ఆవళ్యక మును నీవు గుర్తించుచున్నావుగదా ! సుకుమార బుద్ధులకు కావ్యము. 

జనసామాన్యమునకు అది చాలదు. వారికి విశదముగను, సుస్పష్ట్రముగను, అసందిగ్ధముగను తెలియచెప్ప వలెను. 

[ప్రయోజనాత్మక సాహిత్యమే ఇచ్చట మనకు ఆకయణియము. కవులకును మాకును గతిభేదమే కాని గమ్య 

శేదము లేదు. 

[వ యోజనాత్మక సాహిత్యమునందు “విజ్ఞాన సర్వన్వము” మూగ్గన్య మైనది. ఆంగ్రమునందు Encyclo- 

paedia అను పదముచే నిది చెప్పబడుచున్నది. Enkyklios (చ| కరూపమెన) paideia (విద్య) అను [గీకుభాషాపద 

ముల కూడికచే నిది యేర్పడినదని ఆలియవచ్చుచున్నది. అనగా విద్యాచ[కము లేక జ్ఞానచ(క్రము అని దీని 

యర్థము, కళాళాన్త్రుములు, విజ్ఞాన శాన్త్రములు - వీటి ఆవృత్తి తియే విజ్ఞాన వలయము. ద్ని శే మనవారు విజ్ఞాన 

సర్వన్వమని చక్కగా ేరిడినారు. దీనినే కొందరు “కోశ” క ద్దాంతముగా పఠించు దున్నారు. మువో రాష్ట్ర) భావ 

యందలి ఈగ (గ్రంథము “జ్ఞ “బానకోళము” అని వ్యవహారింప బడినది, విజ్ఞాన సర్వస్వమును ఒకవిధముగా కోళ మే. 

నిఘంటు రూవములో నుండుటచే కూడ దీనికీపేరు వచ్చియుండవచ్చును, నిఘంటువునందు పద్యముల వాచ్యార్థ 



ములు, పర్యాయ వదములు మాత్రము కూర్చుబదడును. ఉదావారణమునకు వాయువు అనగా గాలి యను అర్హ 

మీయబడును. నిఘంటువు వని ఇంతటితో ముగినినది. విజ్ఞానకోళము యొక్క పని ఇక్కడనుండి యారంగించును. 

వాయువు లేక గాలి అను పదార్థ మెట్టిది * దాని న్వరూవ మేమి? అద్ , ఘునపచార్ణమా ( (చవపచార్థమా ? మరొక 

పదార్గమా ? అది ఏక పచార్థమా ? తేక (దవ్యాంతర సనంయోగముచే నేర్ప్చడినదా ! ధాని గుణము అవ్వి? శస 

గుణకత్వము, గంధవాహిత్వము. దీనిని [దవ్యాంతరముగా మార్చనగునా * దీనిని సర్వనాళము వేయవచ్చునా ? 

దవ్యాంశరరూప స్వీకృతిని మూా|తము సొందింవగలమా ? ఇతఈార్ధది అసంఖ్యాక (పశ్నములగ్లు వి; గ్గ ంన్ర క్రీశ "స్సు 

సమాధానమీయగలదు. ఈ [వమేయమున నిఘంటువు మూకీభావము వహించుచున్నది. 
(వజల జీవితమును సుఖవంతముగను ఆనందశుందిలముగను చేయుటకు, వారికి జ్ఞానచక వరిచయవమం 

కావించుట అవనరమని తేలు చున్నది, ఎట్టి విజ్ఞాన నును మన [పజల క కందించవ తను * సూర్య నిజ్ఞానమా | ? amd 

విజ్ఞానమా + పూర్వా విజ్ఞానము విస్తారముగా తర్క నయౌలము, దాగ్భనిక వ ము అనీ భాపింవవలనీ యున్నది. అగో 

మాది సిద్దు లు కలవనియు, సూర వ మహా గ్గు అ కవి కరతలానులకము ci యుం'జిననియు, నురాణములలో చదు న 

దుము. ర్ ఖానా ర్గోద యములోని మణి స్తం థు డను ని దగ్గును దూర | వణను, దురద గన ము కాను గమనము 

మొదలగు అపూర్వ శకులను సాథించె నని కవి ఏ వర్గీ ంచను. వీటిలో మొునటి? గ ఇన్చటి “"టెలిఫివన్" వంటి నను 
ళా యా 

కందము, ఈ శ కల సొన డొట్టు సొదధించెను ? శవన్సుచే సొథించె నని నుఅధముగ సమో భా సవ) య... 

శః సమాధాననుబే ఆధునిక దృష్టికి పాతు వాద రతేబుద్ణికి, సంత్భ ని కలుగుట లు మీరు DEE సుద్ది hn 

చుటవలన తోమా త్య నును నమ్మ లేకున్నారు, వీరు పొ కులు, అని వ యు నగరము ADO, అగ్ర యనెను 

ఫలితము. .థాన్యము. పోనిండు. క క్భచ్భ చాం|దాయణాదులచేశను, పవన పర్ణాంబు భయము చేతను టై "న్న సు 

లను సాధించగల మే యనుఫొందు. ఆ శక్తులు సాధకులకు మాశమే వరిమిళములై. యుండును, కాని ఇతరులకు 

సంక మింప చేయుటకు ఫీలు కానివి, పూర్ణిగిదయ సిద్ధుడు దూరమునుండియే మణికంధరుని న్తిగ పతనము 

మున్నగునవి పీతించి న వ్వుకొనగ లెను కాని, శవాతవా వ పనుచున్న కలభాసిణికి ఆ దృళ్యములను చడుక్ల శరము 

చేయించగలిగెనా? లేదు. నేటి కాలమందన్ననో, (ప్రపంచపు మారుమూలలలో దృళ్యములను, శబ్దములను 
ఎప్పటికప్పుడు నిరుపేదకూడ చూచి, వీనగలుగు చున్నాడు. పూర్వ & విజ్ఞాన మునకును, ఆథునిక విజ్ఞాన మునకును 

భేదము నుస్పష్టమగుట లేదా ! భారతీయ (పొచీన విజ్ఞానమును నునము అవిశ్వాస ముతో చూడక 'ారలేదు. 
,పరివానించుట నురియు అవివేకము. కొని దాని సంబంధమైన పరంప రాజ్ఞానము, వయోగ కౌళల్యము, ల 

నుఖము దూరదూరగతము లై పోయినవి. నోటిలో లేని వటి? బెల్టమును చన్చరించి మూత్రము లాఫమేమి ? 

మహా శ్ర వపొర్షమెై యుండునని విశ్వసించుచు, ఒక నమస్కార ము చేసి మనదారి మనము దూచుకొనవలసీ 

యున్నది. దానిని పునః |ప్రతిష్టింపగోరుట కుందేటి కొమ్ము సాధించుటశై తిరుగుటవంటిదే యగునే మో ! 
ఇక మిగిలినది ఆధునిక విజ్ఞానము, ఇది యంతయు శతెల్లవాని మాయ అన్నను ఇది మనలను వవలుట 

లేదు. దీని సంబంధమైన పరంవరాజ్ఞానము, (ప్రయోగ కౌళల్యము, అనుభవ సుఖము మనకు (పత్యడ వనీతిలో 

ఉన్నవి. దీనిని కాదనుట యెట్లు ? ఉపాసింవకుండుట యెట్లు ? కావున ఆధునిక వి జ్ఞాన మే సర్వథా (వతి పొద్య 

మగుచున్నది. పూర్వ విజ్ఞానము వఏశాూనముపు నాధారపడి యున్నది, ఆధునిక విజ్ఞానము (వయోగమూల మై 

యున్నది. [పయో గసాధనములు, కౌళలను అలవడినచో ఎల్ల వారును దీనిని పరీషీంపవచ్చును. హీశువొాదము, 
సంభావ్యత దీనికి పునాది రాళ్లు. పూర్వయుగము విశ్వానయుగము. (పస్తుతశ యుగము వివేచనా యుగము, 

వివేచనకు ప్రయోగము మూలము. కావున విజ్ఞానసర్వన్వములో కళా భాస్త్రములతోపాటు విజ్ఞానళా(్త్రములు 
కూడ (పాధాన్యము వహింపదగి యున్నవి. = 

న్మిదాణమైన జాతియందు నవచై తన్యమును నూత్న జీవితమును. (పభోధించుటలో విజ్ఞానకోళమే 
అనితర సాధనమని (ఫెంచి విజ్ఞాన నర్వస్వచరిత్రవలన తెలియుచున్నది. రూసో, వాళ్లేరు, డిడిరో మున్నగు 
(థెంచి నువోశా _ఖ్వికుల - - వివ్లవచాదుల - రచనలచే జ్వలితాంగారకుండ సన్నిభ మైనది ఛెంచి ఎన్ సె నై క్లోవీడియా. 

ao 



పళాను విన్లవనినాద ములు - స్వాతం(త్యము, సనమొనత్వము, సా భాతృత్వము - అను మం|త|త్రయ మీ [గంథము 

మూలముననే ఉద్ది షింపబ జెనని తజ్ జ్ఞులు చెప్పుదురు. విజ్ఞాన సర్వన్వ (వ యోజనమును గూర్చి (ఫెంచి విజ్ఞాన 

సర్వస్వ సనంపాొధ కులలో (పముఖుడై న డెనిస్ డిడిరో ముహోశయు డిట్లు [వాసెను: “వవంచ వీథులలో వికీర్లమై 
_ వడియున్న విజ్ఞానమును రాశిచేసి నమశకాలికులకు పరిచయము చేయుటయే విజ్ఞాననర్వన్వపు టాదర్శము. 
అనంతర తరముల వారికి ఈ జ్ఞానభాండా రము నందిచ్చుటయు దిని లత్య మే. ఇట్లు చేయుటవలన పూర్వ పూర్వ 

తరముల విజ్ఞానము ఉత్తరోత్తరతరములవారికి అందుణాటులోనికి వచ్చుచున్నది. లేకున్నచో అది నష్టమగు [ప్రమా 
దముగలదు. "మననంతతి వారు ఈ విజ్ఞానావలోడనముచే జ్ఞ బానవ్షంతులు, నుఖవంతులు కాగలుగుట నున లత్యుము. 

ఇక మనమును నిరర్థక ముగ జీవించి మరణించిన వారము కాకుందుము గాక యనియు, లోకము మనలను 
కృతజ్ఞతతో స్మరించవ లెననియు ఆశించి విజ్ఞాన నర్వన్వరచన సాగింతము. > 

అయినచో రూసో, వాళశ్లేరు, డిడిరోవంటి మవో రచయితలు నం[గవోంధి విజ్ఞానకోళమును తమ 
రచనలచే |పకాళింవచేసిరాయని మీ రడుగవచ్చును. ఉన్నారు కాని యొక పరమభేదమును గు ర్హించవ లెను. 
(శీ మ+మిడిపూడి నేంకో కటరంగయ్య, వద్మభూపణ, డాక్టరు పి టి, రాజు, ఉప్పులూరి గణవతి శాస్తి, బులును 

అప్పన్న శాస్తి, వేలూరి శవ రామశాస్త్రి, డాక్టరు పుట్టవ ర్తి (శ్రీనివాసాచార్యులు, కురుగంటి సీతారామయ్య. 

దూపాటి పంకటరమణాచార్యులు, ఆదిరాజు బీరథదరావు మున్నగు వలువురు వలిత కేళులు, పకదంతులు, గళిత 
దంతులు వారివారి అభిమాన విషయములలో దఠర్షాంతులు అయినవా రెందరో సం[గవా ఆం(ధ విజ్ఞాన 

కోళములో వ్యాన చం|దికలను వెదజల్లి నారు, “పాశ్చాత్య విజ్ఞాన మదదంతావళములై న రూసో, వాళ్లేరు 

మున్నగువా రెక్కడ * దేవుడని, సత్యమని, శాంతియని, అహింనయని (వనన్నారావములు చేయుచు హారిణశాబక 

సదృ్భళులైైన వేంకట రంగయ్య, గణపతి శా(స్త్రీవంటి వారెక్కడ ? జి పమ్యభంగ మైనది" అని అట్టహోసము చేయు 

దురు నేటి యువకులు. మేమందుము గదా, తొందరపడనలదు. వారికిని వీరికిని భేదము గుుర్తించుడు. పొళ్చాత్య 
చింతకులు కృశాను సదృళులు. భారతీయ చింతకులు వరుణనద్భశులు. స్పజివ్వూని చూచి శిశువులు కూడ 

దూరదూరముగ [పాకిపోవుదురు. శీతల జలపూర్ల కుంభమును చూచి ఆ శిళువులే అల్టరిచేయుచు ఆలింగనము చేసి 
కొందురు. భారతీయులది పూర్ణకుంభ సంన్క్భృతి. పొళ్చాత్యులది విద్యుద్ధట నాగరకత, ఏది లేకున్నను లోకము 

తావన్మాత దర్శిదమగును.  సంగవోం|ధ విజ్జునకోళమునందు పూర్ణకుంభ - విద్యు ద్రట - నమ్మేళనమును 
సాధింప యత్నించుచున్నాము. లమ్యసొధనమున మావి దుర్భల వాన్తములు కావచ్చును. లఅత్యుము నే 

అధినందింపుడు, 

ఈ విచిత్ర సమ్మేళనమును తాటిపండ్లు ఆవగింజలు కలబోసినట్లు = మీట్లు సాధింప బూనుకొన్నారని 

మీరడుగుదురు, 1, (ప్రతి శాన్త్రమునందును (పాచీన భారతీయులు సాధించిన విజయములు నమీశించుటకు తగి 
నట్లు శీర్షికలను పర్చాటు చేయుట. 2. [పొచీన భారతీయ మవోవ్య కుల చరిత్రములను యథా 'నంభనముగ 
(వాయించుట. ఉదా: ఆపస్తంబుడు, అన్నంభట్టు, 8. ఇంతటితో తృ పివడక “భారతదేశపు [పాచీన విద్యలు - 
కళలు” అను కొత్త విభాగమునే ఈ కోళమునందు చేర్చితిమి. 4, అశ్లు ఆయుర్వేదము అను ద్రశ్యేళ శాఖను 
గూడ వ పళ పెట్టితిమి. పాశ్చాత్య వైద్యపద్ధతినే కాక అయుశ్వేద 'మవా _త్త్స్వమును ' గూడ దీనిముఖమున 
లోకమునకు [ప్రకటింప యత్నించితిమి. వీటిలో మూడవదగు “భారత దేశపు [పాచీన విద్యలు - = కళలు” అను 
విభాగము మాకు మిక్కిలి ఆప్యాయ మెనది. అయినను ఇందలి శ్రీర్షి కలవై వ్యాసములు (వాయువారు మిక్కిలి 

అరుదుగా లభించినారు, (పాచీనవిద్య లెరిగిన వండితవశేణ్యులు ఈ శాఖను విజయవంతముగ నిర్వహించుటకు 

తోడ్చడ (పార్ధితులు. లేనిచో [పాచీన భారత విజ్ఞానము ఆర్భాటము కలదేకాని సత్తాలేనిది యని విమర్శకులు 
మమ్ముల దుయ్యబట్టగలరు. ఈ సంపుటమునందు “అభ్యవవోరము - ఆర్ష పద్ధతి "ఆర్హగణిత ము” 'ఆర్ష భూగోళము” 
మొదలగు విద్వత్తాపూర్షము లైన వ్యాసములు (వాసిన పండితులు మ్మా 

(పాచీనా విజ్ఞానమునకును, ఆధునిక విజ్ఞానమునకును ఈ విజ్ఞానకోళము చేశ వుగా నుండగలదోని మా ఆశయము. 

౧౧ 



Nl జ న. అనీ అ అటో అశ అల్లో f a రో అల్లే / , 
మరియు భారతీయులు ఇాంత్మిపియులు. అహింసావాను లె నను పీరు నిర స్థ్రులు, నీ రాయుభులు, 

rn 

నీ సేజను గ్రాలు కారు, కారాదు, అని బాటుట మో ఆః యము, ( గాయము చం (మిని గూర్చి వా గి కి చెప్పినట్లు 
అరి ॥ (ey Wyn 

న | . జ బలీ ల pe ఆంటి ఇట 1 Sr a hh | గ. / wt పై? ఆ / . . “కన్య బిభ్యతి దేవాశ్చ, జాతరోవన్య సంయు ౧” అనునది యు భారతీయులకు నసీనీవమైన ఆవ రము. దీనిని 
మననునం దుంచుకొని సం(గామ ఇ స్త్రమను వీభాగము నొక దాని నిందు చేర్చతిమి * కాని దీని నిర్భవంటు మం 

th 

arth 

వర్చింపబడినది. వాటి ననుక రించుట స్తాం చు టై మైనను. 'శీవల “సంధ గానము అనుఖివ ais ) సొట్ రాదు 

కదా యని నంకోచించుచున్నాము. 

సం|గవా విజ్ఞాన డ్రోగ్శ్ట నీర్మాణమున రదు మొగు గ గిన సుర అయుక స భాగ స్ట్ వ సి (/. don గి సన్నటి, 

దీని నంపాదకులలో పలువురు, ఉస్నాసీయా విశ్వవి ద్యాలయస్పు iT "ర్య్యలుగసో, వాని అనువంధ ౫ న్ధలతో 

సంబంధము కలవారుగనో ఉండుట ఏర్పడినది. నిజమునకు ఉన్నినియ? (వో FCC Wn ఈ యుధ్యమ 

సుతో (పత్య సంబంధ మేమియును లేదు. కానీ నమగ్గుల్లె న్ స గట dont Na టు CS IN (పఖాదించిన 
1 bereits 

ఉస్మానియ గ విళ్వవి ద్యాలయ 3 స పరో sae (త నునుటల సల బీ; సు (సే ఇ. [ల ష్ ప్ ఇ . నుట గ్గ ప్లూ గ ల ట్రక్ 4 Saat, 
4 

నిర్వావాకులు చాలవరకు వి Meu area (పలి hoa పయేన వి విశ) ద్యాఅయమువంనని tio ఫి లని! సము పెటి ger వ్య (తలను 
ఖీ 

( గూర్చి వేరే నునవిచీయ కేల ౪ ప్ర ంసింప నేల! మరి యుగ అంశము అర నవని యున్నది, పెన రాదండి నగి 

రము "వేగు గ్రా భాషలకును సంన గ్రా భగలకును కుంగిన నుండినద. ఈ భాం స్కృ న సల ముగి | 
Wil 

ly» 

ఆదరనవోయములు సం[గవా విజ్ఞాన కోశ మునకు అధిం చుట ముదావపఫంము, అందును మన ముసిల్మా గను. HT 

లలో విజ్ఞులు విద్యాధికులు అయిన పలువురు విజ్ఞానక్ CE సన్న అత సంఅంధము 5 లిగీ మొగ da 

వాదోడుగానుండుట నంతోషదాయగ ము ఫీరితో డాక్లగు వహాధుద్దీను, [పొఫెనగు పంల *స్ ఖాస్ "న ఠ్యానీ, 

డాక్టరు యూనుఫ్ ముస్సేన్ ఖాన్, సనాబ్ అబ్బుల్ మజీద్ సిద్దికి ఉరగ్జరు అ; స్ట్ Wout grb, ఆ 6 

సయీాదుద్దీన్ మున్నగు [పముఖు అెందరో ఉన్నారనుట మోకు గర్వ గ కారణముగ నున్నది. నిదరా భామా ఇసి యు 

అలో కన్నడ ఇశాఖభాధ్యతులు అచార్య డి, కె. భీమ సనరావు, కవల ఖొండార కారని U ఆలయం. Wa 

మున్నగువారు పెక్కుమందిగలరు, విజ్ఞాన బాంధ వ స్రమునకు దగ్గర ఏమి 1 దుూూరసుమ్ * కటక్ వళ ఖీ ద్యాబయు ఇ 

చార్యులు (శ్రీ గోపొలచం (ద మీ Car గొవాసీ పీళ వ్రవిదా న్ అయా ర్ట యు డట స్ గు మిష శరర ని యాగ అను 

వారు చక్కని వ్యాన ములను ఎలయి౦చినారు, ఇ స్టైందరిని "ేర్క్కైనగ అము 1) మాది ఈవమర టోలనువంటి సంవ 

నీటి కొలది తామర నుమ్మీ ! 

సం ్రగవా విజ్ఞాన కోళ నిర్భాణయత్న మెట్లు పొటమరించినది ' * ఎందుకు తలయే త్తినది * “ కారణంబులు 

ఉదో్చోధకములు” పవి అని తెలిసికొనుటకు మీకు కుతూవాలము ఉండవచ్చును. జేకున్నను మేము వీనివీంతుము 

లెండు. (పోద్యమానుడగు కవికుమూరుడు తన కావ్యములు నీనుమని సీగ్భంధిం చినట్లు, వజ్ఞాన కోవ మ వ 

మూలము, అధ శ్యాఖము అయిన ఏంత అశ్వత్థ వృతమా ! లేక నేలనుండి (వేళ్లు తన్ను కోనీవ చ్చ్న వృచమా 

ఇది భూజమే గానీ ఆకాశజము కాదని మనవి చేయుచున్నాము, ఎట్లన (వభుత్వవ ము ఓర ఉధ్యమము అవన ర 

మని భావించి, స్థాపించి, నిరంతర ధనజలసేచనముచే పెంపొందించిన" వృతుము ఊర్భపమూలము. ఓర ఉద్యమము 

అవసరమని ఛావిచిన (ప్రజలచే ఏర్పాటు శావింవబడి, నిర్ధనతా[గివ్మమున నులమల మాడుచు, ఏ పుణ్యవంశులో 

పోసిన ఉద్ధరణి నీళ్లతో తలయొత్తుచు, ఎన్నటికైన వర్తాగమము శాకుండునా యని నీరనపు బలముతో లేచిన 
వృజు మే అధోమూల మైన వృతము. సంగవోం(ధ విజ్ఞానకోళమట్టి అధోమూల మైన వృషమని సవినయముగనే 
చాటుచున్నాము. 

“* ఏవీ=దీని | చేశ్లెచ్చట 

(గ్రంథమందు (పకటింపబడిన వొ 

ఖు 

4” అందురా - ఓపికతో, ఉపొయముతో (తవ్వి చూడుడు. లేదా మా 
'ఆంధోద్యమము - (తెలంగాణములో)' అను దానిని చి త్తగిరివుడు. 



వ 

అసఫ్ జాహి పరిపాలనము తెలంగాణపు భాషా సంస్కృ తులకు సుదీర్హ నిదా మైనది. ఆసన్న వర్దో మైన , కాలము! 
వేసగి మరింత చెల శేగును. ఈ శ తాబ్టారంభమున ఆం|ధభావను, సంన్కృృతిని రతీంచుకొనవలెనను మహత్తర 
శయముతొ హైదరాబాదు నగరమునందు (శ్రీకృష్ణ దేవరాయాం|ధ భాషానిలయ మను మజ్జి విత్తనమున 
(శ్రీయుతులు రాజూ నాయని వేంకట రంగారావు, కొనుజ్ఞాజు వేంకట లత్మణరావు, రావిచెట్టు రంగారావు 
ఆదిపూడి సోమనాథ రావు, మైలవరపు నరసింహశాస్త్రి మున్నగు మహనీయులు నాటిరి. ఐదుగురుకూడి ఒక 
గింజను మొల వేయుటయా ? తొమ్మండుగురు వడ్రంగులు కలిసి డోలు చేయబోయి సోలచేసినట్లున్నదీ వృత్తాంళ 
మందునేమో. కాని వారి నంకల్ప బల మెట్టిదో అసోలయే తవ్వ అయి, మాన అయి, అడ్డ అయి, కుంచ మయి: 

పుట్టి అయి, గరినె అయి, రోదసీ కుపారమం౦త కొలపా[తమైనది. ఇంతలో ఏమూలనుండి యో (శ్రీ మాడ పాటి 

హనుమంత రావను తోటమాలివచ్చి పూర్వో క్తులె న మవానీయులు వేసిన వీజమును చీమ ఓపికతో పెంచి, "పెద్దది 
చేసెను. అది యొక "పెద్ద కథ శెండు. ఈ చిన్న విత్తన మాధారముగా ఎన్నియో రాజకీయ వృతములు, సారస్వత 

తరువులు తెలంగాణపు ఉద్యాన ను నలంకరీంచినవి, 

నమ్మగ విజ్ఞానసర్వన్వ (పచురణమునకు ఆం|ధదేశము నోచుకొనక పోయెనే అను చింత తెలంగాణపు 
సొరన్వత వ్యవసాయకులను సెక్కు. దినములనుండి వెన్నంటు చుండెను. క్రీ ఇ, క”మ'జ్ఞాజు లక్ష్మణరావు పంతులు 

గారు ఆం|ధ పిజ్ఞానసర్వస్వమును ఆరంభింపగాచూచి, తమ భాషలో అట్టి యుధ్యమము లేకపో యెనే యని మథన 

వడి నువోరాష్ట్ర) వీద్వాంను లయిన 'కేశ్మరుగారు మవోరాష్ట్ర జ్ఞానకోళము నారంభించి, 28 నంపుటములుగల 
యుద్గ 90థభమును (ప్రకటించి పెట్టిరి ఆంధమునందు విజ్ఞున సర్వన్వ [ప్రచురణము నాటికిని నేటికిని సమ్యగతను 
చెందకుండుట ఏ సొహిత్యకునకు చింతా కొరణముగ నుండదు + కుందేలు - తాబేలు కథ అవృ్తి యగు 
చున్నదా ? దేవిడీ జమీందారు (శ్రీ (వసాద భూపాలు, డొక్కడు అనుద్దేశిం చిన విజ్ఞాన సర్వన్వ [గంథమును 

సమా పికి కొనిరాగలుగుట |ప్రశంననీయము. అగి ఆధునిక విజ్ఞానమునకు సరియగు నద్దమగుసా, కాదా, యను 
(ప్రశ్నలు ఓరకు పెట్టుదము. అది సాహిత్య వివణిలో నుంచబడిన నిర్వ త్తవన్తువు. నమ(గమైన విజ్ఞాననర్వస్వమును 
ఆం|ధు లేల సృజింపర్రెరి, అను (పళ్నకు నూటిగ సమాధానము చప్పవలయు నన్న వ్యస్ట్రికృషియందు అం|ధు 

లెంత (పగల్ఫులో సమష్టి కృషియం దంత అ్మపగల్భులని చెవృదగియున్నది. తెలంగాణమునందు నాహిత్యజాగృతి 

యేర్చడినవ్పటినుండియు ఒక మహో కార్యమును నిర్వర్తించి చూవవలె నను యోగ్యతృవన్న సాహితీపరులను 
త్వర పెట్టుచుం డెను. విజ్ఞానచం ది కా [(గంథమండలి యొక్క ఆదర్శములను కొనసాగించుట కై ఆంధ చంది కా 

గంథమండలి కొంత కృషి చేసెను. అంధ సారస్వతపరిషత్తు కృషి. ఇప్పటికిని సాగుచునే యున్నది. ఉద్యమము 
అను, సంస్థలను, ఉపాయముతో లేవదీయుట, ఓర్పుతో నిర్వహించుట తెలంగాణీయులకు “శీ, మాడపాటి వాను 
మంత రావు పంతులు, రాజాబవాద్గరు వేంకటరామ రెడ్డి మవోశయులవంటి వారు నేర్చిన విద్య, ఆం|ధ విజ్ఞాన 

రద్వున్వమును తెలంగాణ మునుండి సంసిద్ధము చేయవలయునను [(పయత్నములు క. శ. 1945 (పొంతమున 

౫రిగియుండెను. ప్రణాళిక్వవె ప్రణాళిక చర్చింపబడుచుం డెను. కాని కాల మింకను అనుకూలింపలేదు. 

పోలీసుచర్య అనంతర మేర్చడిన గొప్ప సాహిత్య |ప్రభాతమునందు చాళరథి, కాళోజీ [పథృతి కవి 

“కుంతారావముల నడుమ విజ్ఞానసర్వన్వ నిర్మాణముపై కొందరికి తిరిగి అభిలాష తలయె శ్తెను. ఈ నన్ని వేళ 

మును గూర్చి మేము ఇదివరలో [వకటించిన కొన్ని వాక్యములనే తిరిగి ఉద్ధరించుచున్నాము. “1958వ సంవ 
సరమునందు, ఒకనాడు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ గణితశాస్త్ర శాఖాచార్యుడయిన డాక్టరు బేతనభట్ల విశ్వ 
నాథ ముగారు తెలుగుశాఖకు చెందిన (శ్రీ లఖ్మీరంజనంగారి దగ్గరకు వాశాత్తుగా వచ్చి యిట్లు (ప్రనంగించిరిః= 

శే: వెనుక మనము విడిచి పెట్టిన విజ్ఞానసర్వన్వ నిర్మాణ తంతువులను మరల చేపట్టవ లెను. 

మీ: అమ్మ య్యోో, అంతభారమును వహించుటకు మనకు శక్తిచాలదు. అదియునుగాక తెలుగు భాషానమితి 

వారు విజ్ఞాన స ర్వన్వమును | వాయించుచున్నారని వినుచున్నాముగచా ! 

౧8 



విశ్వ: కావచ్చును. దాని తీరు తియ్యములు మనకు తెలియవు, మన (ప్రణాళిక భిన్నముగ నుండగలదు. ఆంగ్లము 
వంటి గొప్ప భావలలో ఎన్నీ తీరుల వి నిజ్ఞానసర్వస్వములు లేను! 

లత్మీ ; వ కర్భ ణ్య వాధికారస్తే మా ఫ లేషు కదాచన.” మీగు నాయకత్వము వసింపుడు. నేను అనుసరించి 

వత్తును. కనీనము నసుస్పష్ట్ట్యమైన (ప్రణాళిక, సై నను మనము సిస్ ము చేయగుబ్షినచో ది ఖావి సాపిాచ్యకు 

అకు ముడిసరకుగ ఉపయోగ పడవచ్చును.” 

అస్తు జంకుకొంకులతో 12858 నం. 15 అ ఫ్ కిర్రు (పొంత మున తిని గనియా వి గోపి దా అయయుము 

తెలుగుమందిరమునందు పె ఇరువురును నమా పేశమె గణాధివవిని స్తుతించి, నంగపా ఆంధ పష్టైనకోళ నిర్యాణ 

యత్నమును ఆరంథించిరి. కోళ మునందు చెప్పవలసిన (పధొన వీషయ ములకు విశ్వవిద్యాలయ మే జగవడిగా 

చేఫొనబ డెను, (పతి ఇ స్త్రమునకు సంబంధించిన ము M9 విజ్ఞాన మును సర? గసొరీనితో.. జనుల కంది షపేీయుట 

లక ముగా (గసొంపబ డెను, విజ్ఞన ము అనంత మెనది, దానిని బక. [గుక్ గ్రా ట్ర్ అవి నవు పట్టీ లము, కా మున 

(ప త్రి ఖా (న్రుమును గూర్చియు పరిమిత నంఖ గల ఫీర్షి కోలు వర్చాటుచేయ నిశ యము జరి గను, 

E yo కంనిర్మాణము వం ట్రనీదగు వు+ ర్రిఅయినత orgs అవ్మటి పాది 'రొబొదు ముఖ్యన మంతులును, 

బహుభాషా పే శ్లలును, నపాదయులును అయిన డాగ్ రు మధ్యల CRS Ce [(ప్రణ"ఖిగను సమరం 

చుటయు, దీని సీర్వహూణ భారము నపి+ంవి సమితికి అధ్య సలి f (ఫి సి! ఏతింపగోరుటయు జరిగినవి. (ళీ ) ప్ో రట్టు 

పాచ్చరంచిరి, 

ము ఖ్యమం తి : విజ్ఞానన నర్వున్వ నీ జృణమ” ! సుసంపన్న బైన Senn WERENT నిం oi Sry 3 Se 0 బనగు 

థీ 

లొడుచున్నారు. ముకు ప్ య మెట్లు కలుగును! 

అడ లలు : ఇది స సంగ పహొకోళ ము. మన సాపొత్యగులు దీనిని నిర వ్రటించుట కె ఉ అశస్ఫిపెవంగు టై (యముసన్నురు, 

ముఖ్యమం శీ; సం[గహ  కోళ మైన చో అది 'షేరుమాట. నిదానముగా నడిపీంస్పుడు, (పథుత్వమునుండి భనసిన *ీయ ము 

జరుగునని "పెద్ద అ పెట్టుకొ 'నవలదు, 

శెలంగాణముళో అని న్న "సదుద ష్ట్ర ములకుమ వీతొమపళలదయిన ఆం(ధపి తామవనా మాడపాటి వొనుమంత 

రావు వంతులుగారు “బాగ తతో, అచంచల రీజితో దీనిని కొనసాంగించు"డని వ్య్వాదయ భారముతొ గ్ మమ్ముల 

నాశీర్యదిం చిరి. 

అక్టోబరు 2, 1956 నంవత్సరము మవీత్నాగాంధి వవీత అనిని! శవ సందర్భమున విట్లాన iy 

(పథము నంపుట ముద ణమునకు (పొరంభోోత్సవము జరిగెను. అప్పటి కిప్పుటికి రండు నంవత్సర ములు దళములు 

రాల్చుకొన్నవి. ఒక్కొ” నంపుటమును ము దించుటకు ఏ0 మాసములు డం కాలమే. కొని ఈనడుమ కార్యనిర్వా 

పొకుల నెదుర్కొన్న అర్థిక సమస్యలు, (గంథని రాణ సమస్యలు, బజాగునక్రు కారణమయ్యెను. 

అన్యభాషలలో (పకటింపబడిన విజ్ఞాన సర్వన్వముల సంఖ్యను, విషయ సంవదను చూచినచో కలుగు 

వారు నిక క్కంముగ ముగ్గు అగుదురు. సొభధారణ విజ్ఞానసర్వస్వము లే చాక, ఒక్కా క్యా శ్ర శంఖ త ఒకో [Sug fog 

విజ్ఞాన కోశము, వయో భేదమును బట్టి అయా వగ్గముల వారికి, వాలకులకు, యువకులకు, (పొఢులకు ఎ ర్వేరు విజ్ఞా జ్ఞాన 

కోళములు - - ఇట్లసంఖ్యానక ముగా ఈఇాఖ వ్యాపించినది. ఆంగ్గభాషయందు మౌ దృస్టీగివచ్చిన విజ్ఞానసర్వస్వమలు 

(1) New Popular Encyclopaedia (2) New Century Encyclopaedia of Names (3) The New Encyclo- 

paedia of Sports (4) Pears Encyclopaedia (5) Children’s Encyclopaedia (ఈ) Neunes’ Pictorial- 

Knowledge (7) Encyclopaedia Britannica (8) The New Encyclopaedia (9) Encyclopaedia of Religion 

and Ethics (10) The Encyclopaedia and Dictionary of Education (11) Cyclopaedia of Education 

(12) Children’s Dictionary (13) Encyclopaedia of social sciences (14) The New Educator Encyclo- 

paedia (15) Harmsworth’s universal Encyclopaedia (16) The Modern Encyclopaedia, ఇట్లిం "కన్ని 

కలవో తెలియదు. పులగముమీద వప్పువలె ఆంగ్రములోనున్న విజ్ఞాననర్వన్వములు చాలవన్నట్లు అమెరికా 
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సంయు క్ష రాష్ట్ర) పజలు ‘Encyclopaedia Americana’ అను పేర 80 నంపుటములు వ్యాపించిన [పళ్ల మవో [గ౦థ మును ఆంగ్ల భాషలో నిర్మించిరి. ఈ విజ్ఞాన రాశితో పోల్స్పినవ్పుడు మ దాను తెలుగుభాపొనమితివారును, మాద రాజాదు నంగవా ఆంధ విజ్ఞానకోశ నమితివారును సేకరింవగల కాననంచయము - ఇనుకలో పిల్లలు కట్టు కను పిచ్చిక గూడును మించదేమో యను వెరపు జనించును. ఇంక పునరుక్తి, చర్విత చర్వణము అను భయ మేల? విజ్జాననర్వన్వములు మొదటి దశయందు వ్యక్తి (పజ్ఞాధీనములుగనే యుండినట్టు తెలియుచున్నది. అవి సమస్టికృషి ఫలితములుగాలేవు. ఒక వై_జ్ఞానికుడు వివిధ శాత్రుములవె (వానిన వేశ్వేరు లను [గంథ ముల నంపుటి నిజ్ఞానన ర్వన్వ నామమున సరగుచుం డెను. అట్టివి ముఖ్యముగ అధ్యయన [గంథములుగ ఉప యోగవశ్రు చుండెనే కాని పరామర్శ (Reference) (గంథములుగ ఉద్దేశింవ బడినట్టు కానిపిం చదు. [ప్రవంచమునందు మొట్ట మొదటి విబ్దానసర్వన్వ (గంథము (పొచీన (గీకుదేశమున చెలువడె నని తలచుచున్నారు, అరిస్థాటిలు (|é. సూ, 884.928) టీని కర్తయని కొందరును, న్పూూ్యూసిప్పను అను నాతడు కర్తయని కొందరును భాపించుచున్నారు. పీరిద్దరును నువోతత్ష్వ చింతకుడైన సుటోకు శిష్యులని 'తెలియుచున్నది. (పొచీన రోము దేశమున మార్కస్ "బె రెన్టియస్ వారో (క. పూ. 166.27) అను నాతడొక విజ్జునసర్వన్వమును కూశ్చిను. ఈతడు ప్రసిద్ద విజేత యైన జూలియస్ సీజరునకు సమకాలికుడు. దీనియందు కావ్యశా(న్త్రము, గణితము, జోతిశ్నాన్ర్రము, వైద్యము సంగీతము, వాస్తుశాన్త్రము నున్నగునవి చర్చింవబడెను. వర్తమాన కాలపు విజ్ఞాన నర్వన్వములను పోలిన (గ్రంథమును మొట్టమొదట కూర్చినవాడు “ప్పిన యనువాడు. ఈతని “నాచురల్ హిస్టరీ అను (గంథము $7 నంపుటములుగా నున్నది. ఇప్పటి విజ్ఞాననర్వన్వముల వలెనే ఇది బవాుక్త ర్హ క మైన రచనా విశేషదు, దీనిలో 
భూగోళ శాస్త్రము, మానవ జూగ్రి శాత్రునము, జంతుశాన్హ్రము, వృక్షశాస్త్రము, వృతాయు ర్వేదము, ఖనిజ 
శాత్రును వంటి వివిధ విషయములు సమకూర్చుబ డెను. ఇందు అసంఖ్యాక విషయముల వె అనం ఖ్యాకు అయిన 
రచయితలు కృతులు రచియించిరి, 

మధ్య యుగములందును యూరపు . ఖండమున విజ్ఞూననర్వన్వ నిర్మాణము సాగెను, (ఫాన్సు దేశపు పాదిరీ బూ్య్య వే నగరమునకు చెందిన విన్సెంటు అనునాతడు (క్రీ ఈ. 1190_1264) “స్పెక్యులమ్ మాజన్* అను గొప్ప (గ్రంథమును సమకూర్చెను. మధ్యయుగ విజ్ఞాన మున కిది అద్దమువంటి (గంథమని బాల కాలము (ప్రళస్తి వహిం చెను. జర్మనీ దేశమునందు [కళ 1680 (పొంతమున [పకటింపబడిన లాటిను భాషా[గంథము విజ్ఞాననర్వనస్వ నిర్మాణములో నూతన దశను (పొరంభించెను. పూర్వ (గంథములు, ఆయా శాస్త్రములు వర్గీకరింపబడి, వాని సై [వాయబడిన లఘు కృతుల నముచ్చయముగ నుంజెనని చెప్పనై నది. ఆల్ సెడ్ అను ఈ జర్మను వండితుడు కూర్చిన (గంథమునకు మొట్టమొదటిమారు “ఎన్ నైళ్లో పీడియా! అను చేరు వాడబజెన్వ. ఇది అకారాది క్రమమున కూర్చుబడుట విశేవము. ఈ కాలమున ఆంగ భామలో కూడ అకారాది వర్జ్య క్రమమున విజ్ఞాననర్వన్వ రచన సాగ మొదలిడెను, జూన్ వోరిన్ అను నాతడు (క. శ, 1667.1 719) “An universal English Dic- tionary of Arts and Sciences” (కళలు ఎ (వక తిశా(స్త్రములను గూర్చిన ఆంగ్ల విశ్వకోశము అను [గంథమును (పకటించెను. నమశకాలికులైన పండిత పకాంశులు పలువురు దీనిలో రచన సాగించుట విశేషము. సుప్రసిద్ధ టైజ్లూనికుడు సర్ ఐజక్ న్యూటను మవోళయుడు 'ఆమ్లములు? అను నంళమువె దీనిలో వ్యాసము [వా నెనట. 
మరియు ఆధార (గంథనుల పట్టిక ఇచ్చుట ఈ నంకలనమందలి విశిష్టత. జగద్విఖ్యాత మైన (ఫెంచి విజ్ఞాన సర్వన్వమును గూర్చి ఇదివరశీ కొంత ముచ్చటింపనై నది, విశ్వుకోళ నిర్మాణ చరితయందు ఇది యొక ఉజ్జ్వల మట్టమని భావింపబడుచున్న ది. విప్ల వాత్మక చింతకులై న ఆ కాలపు (ఖఫంచి 'తాత్త్వికు లందరును దీనిలో రచన సొగించిరి. ఇద్ (పభుత్వా[గవామునకు గురియె, వెలుతురు చూచుట సం దేవోన్స్పదమ య్యొను, 85 సంపుటముల ఈ మవోగంథము 1751 భో ఆరంభింవబడి 1780 నాటికి నమా షి చెంచెను. " భారతీయులకు చిరపరిచిత మైన ఆంగ్ల విజ్ఞాన న ర్వన్వము ‘Encyclopaedia Britannica’ ఒక నాటిలో కాని, ఒక తరములోశాని నిర్మింపబడిన ఉద్గగింథము కాదు. దీనిక్రిముందే ఆంగమునందు విజ్ఞాననర్వన్వరచన 

౧౫ 



సాము. మధ్యయుగములో విలియమ్ కాక్ న్లను అనునాతడు (కీ. నా 148i (పొంతము) “పవంచమునకు 

అద్దము” అను [గంథమును కూర్చెను. (క. శ, 1728 [పొంత మున చేంబర్చు అను వండితుడు మరియొక ఆంగ్ల 

విజ్ఞాననర్వన్వమును సేకరించెను. ఇదియే (ఫెంచి విజ్ఞానకోళ మునకు మార్గదర్శక మైనదని చెప్పుచున్నారు, 
ఇప్పుడు మనకు పరిచితమగు ఆంగ్ల విగ్ఞానన ర్వన్వము 1768 ళో ఆరంభింవబడి 1771 తో మొదటిషూారు 

(పక టింవబడెనట ! మొదటి ము[దణములో అందు మూడు సంవుటములు, 2670 వుటలుమూ[శ ముం డెనట ! 
ఇప్పుడు మనము చూచుచున్నది ఆంగ్ల విజ్ఞాననర్వస్వము యెక్క పమ నాల్లన ముదణము. నుదీర్గ ములు, 

పాొండిత ట్టి స్ఫోర క ములు అగు వా వ్రసము (5) రచనాపద్ద తికి స్వ ప్టిచస్పి స గణన నుబోధ గొ యేన. నులభ నం గప 

వొ న్రసర చనాప ద్ధి త ఈ పదు నాల్గవ ము (ద జఅమునందు అవలంగింవది జనని బెవ్సు యు న్నారు. అమెరి ళా సంతో » గ్గ 

రాష్ట్రములందును 1829 వ సంవత్సర (పొంతమునుండి విజ్ఞానసర్వన్వ (పకి టనము సాగెను. వీని వరిణామ మే 
ఇప్పుడు మనము చూచు నుందరతరమును, వెద § గ భూపితమును అగు “ఎస్ నస్ "పీడియా అమెరి కానా 

అను (గంథ రాజము. జర్మనీ దేశ న్ధు ఖు విద్వత్తునందును పర్మిళభమ న హొష్టుత యందును యూరపు ఖండమునం 
ద (గేనరులు కొదా ! సువి స్తే ఫశ ములెన గొవ్చ వి కగానస ర్వన్వములు మోొళికోము తె నట ఎన్నియో జర శ్రను ఖాన 

అటి 
ట్ల శ్లో 

యందు కలవని ఇఆఖియవ చ్చుచున్నది. ఇట ఖీ భాషయందును, స ఇృనిషు భావయందును కుశ న మగ | గా న 

ములు కలవట. రమ న్ భాషయందు నీ“వియట్ (పథుత్వి = ఆధ్యర ్ రవమున ఏఏ నంవుటముల వి లన సరర్షన్వము 

(వకటిత మైనది. 
భారత దే(మునందలి ముఖ భామ అలో వి కిన న గ్షన్వ (వచుర త్ే వ్టమ ము సాగి సన్ని భామలతో 

విజయము సొధింపబడినట్లు తియియు చున్న ది, ముఖ్యముగ అంధులకు సన్నిపాత భావన మ వకిరాన్ర IE 

యందు వలురక ముల పిఖ్లూన కములు వెలువడినవి. (వనిగ్ధ మవో రాష్ట్ర జ్ఞానకోళ ము కారో, వ్య్యాయాను 
ఖ్లైనకోళ ము, సులభ విశ §5*¥ ము, వ్యావహారిక జ్ఞూనకోళ ము, చరత ఫో ము, స్ధల నాముకోళశము, ములాంచ? 
జ్ఞూనకోళ్ (బాల విజ్ఞానకోళశము) మున్నగునవి" నిర్మింపబడినవి, మవిరాష్ట్ర సోదరుల స్టంన ఫీతికిని, కార్యదీడ 
కును ఇవి స్థరోదావారణములు. కన్నడ భానయందు “జూల [వవంచము' అను ఇ రుత మూడు చిన్న సంపు 
టముల సుందరమైన విజ్ఞానకోశము నిర్మింపబడినది, 

పురోగమింవవలసి యున్న దో ఉదాపొరించుట మాత సు దీని [వ మయొజనము, (1) వగ్యగర తన సిగల మోఖు గధ 
రచన] మనవారియం దింకను వర్యా_ప్టముగా వ్యా ఫీ శా లేదని తోచును, ఆధునిక విజ్ఞాన విషయములను 
గూర్చి (వాయవ అనన్నచో బహు గంథ పరిశీలనము చేసి ననున్నయము సొధించుకొనుటకు (క్రమించవ లెను. తిక న 
సోనుయాబి నలె “తుదముట్టన్ ” (శమియించుట ఇంకను నునవారు' అభ్యసింవవ లని యే యున్నది. (2) వెజ్ఞా 
నిక విషయముల వై [(వాయవ లెనను ఉత్చాహాము గలవారికి ఆంధ భాషా పొటవము చాలుట లేదు, ఈ తర! 
వారును, వెనుకటి తరముచారును చాలవరకు ఆంగ్లము నందే విద్యా వ్యాసంగము చేసిన వారు. ఆంధమునందు 
భావ పకటనము చేయుట కంతగా అలవడినవారు కాగు. ఆం(ధభాషా సేవ చేయవ తెనని ఉత్సాహము కలిగి యు 
పీరు నంకోచించు చున్నారు. మె[శీ నిర్భంధ ముచే పొయనలనీ వచ్చినచో ఆంగ్ల భామయం'దే వ్యానములు|వాసీ 
పంపుచున్నారు, దీనినే గొప్ప నేవగ మేము భావించుచున్నా ము. (8) ఆంగ్ల శ్యాసముల మూలమున అనువాద ..... 
కార్యక్రమము మేము మొదట ఊహించిన దానికన్న వివులతరమై కాలవారణమునకు మూలమైనది. అనువాదము 
స్వతం|తరచనవ లె (వనన్న తావిభూషిత మె యుండుట కష్టము, మరియు ఫొరిఖభాపి కవదజాలము నున భానయందు 
న్ధీరపడ లేదు. స్థిరపరచుటకు జరిగిన నున్థీర పయత్న మును లేదు, ఇవి యన్నియు దీర్గ కాలిక [పణాళికమీద భూదేవి 
ఓర్పువంటి ఓర్పుతో నిర్వహించవలనీన పనులు, తెలుగు భాపూనమితివారు “అకారాది[కమముిన గాక శాత ఖా 
కథనపద్ధతిని అవలంబించుటకు హేతువును పద్మ మోటూరి సత్యనారాయణగారు చక్కగా వివరించిరి. “అం|ధ 



భావలో పారిఖావి క్ర పదజాలము స్థరపడలేదు, అట్టి అవ్య వస్థిత పదములను శీర్తి కగా వెట్టుకొన్నచో నిళృయజ్ఞానము కలుగదు. పలువురు పలువిధముల ఈవద ములను వాడుచున్నారు. కావున మేము శా, స్త్రక థొ కథన పద్ధతి కే పాధాన్య మిచ్చి యున్నాము, అకారాది పద్ధతి! రెండవస్థాన మీచ్చియున్నాము” అని నెలవిచ్చియుండిరి. ఈవాదమునందు గురుతర మైన నత్యము ఇమిడి యుండకపోలేదు. కాని ఎవ్పటిక్రై నను మనము దీనిని ఎదురొ_నవలని రెమేయుండును. 'కొనున ఈ గంథమునందు 'మేము పారిభాషిక వదములను నృష్టించుకొని వాటినే అకారాది [కమములో కూర్చిశిమి. [పయు క్రో మైన శా(న్త్రపదము వెంటనే ఆం గ్లవదమునుకూడ ఒకటి రెండుసార్లు వాడుటకు రచయితలను కోరియయుంటిమి. అట్లు చేయుటవలన ఏవిషయము ఉపన్య స్తమగుచున్నదో సుబోధము కాగలదు. నూ నంపాదక బృందమునందును పారిభాషిక వద పయోగము విషయమై ఏక వాక్యత సాధింపబడ లేదు. ఆధునిక రసాయన శా న్ర్రమువంటి Maes పా పీగల శా స్త్రమునందు దేశీయ వదజాలమును [వయోగించుట కొంతవరకు మాత మే సొధ్యమనియు, లోతు లోతులకు దిగినకొలదియు రచన సాగక వెనుకకు రావలసినవార నుగుదుమనియు మా నరపొద కుటు భావించుచున్నారు, అంత ర్జాసియ పదజాలము నే ఆశ్రయించుట కార్య కారియని ర్సీద తలంపు. ఇందును బలము లేకపోలేదు. రసాయన శాత్రుమునందలి నం యోగ పదార్థములను గూర్చి చెప్పునప్పుడు నంస్కృత భాష కొంత ఉవపయోగించును. శాని కేవలాం[ధవదములు మరియు కార్య కారులు గ నుండుట లేదు. కొనన కొన్ని శా్యన్ర్రముల సందర్భమున అంత ర్జాతీయ పదములను తప్పనినరీగ వాడవలసిన ఆవశ్యక మేర్చడినది. ఇచ్చట తెలుగుతనము బీయయిపోలేదా అని ఆ జేవకు లనవచ్చును. విషయ (వతిపావనము సుల భార్థ బోధ కొత్గము మా లక్యములు. పిీడిపాదమునకు తావులేదు. ఆధునిక" విజ్ఞాన సందర్భ నున మన, భావ చెందిన వ్యు న్య క సుని నిబట్టి రొధన సొాగించవలసిన వార మెతిమి, ఈ (గంథ మునందు వాడబడిన అంతరాతీయ పదములు ఆంగ్ల పదములు వాటికి కొల్పింపబడిన పర్యాయపద ములు తెలువుటతై సాం కేతిక వదముల పట్టికనుకూడ చేర్చించి నాము. భామా వివయముని నులభ (గాంథికము సే తెలంగాణా రొచయితలు అభిమానిం చినట్లు తోచినది, దీనిని ఫస వ్యావవోరిక మునకు వీలయినంత దగ్గరగ ఉండునట్లు నిర్వహింపవ లెననీ మా నంపొదకీయ వర్గము వారు అదేశించిరి. ఇట్టి ప్రయత్న మే కొనసాగింవబడెను. 
ఈ నంపుటమునందు 174 వ్యానములు కలవు. వీటిలో అనువాదక వ్యాసములు 44 కలవు, రచయితలు 188 మంది, అనువాదకులు 19 మంది. “అ "కారమందలథి వ్యానములు 109. దీని పుటల పరిమితి 422. “ఆ” కారమందలి ప్యానములు 65, వీట్ వుటలవరిమితి 878. విషయ వర్ణనాత్మక పటములనంఖ్య 225, ఇవిగాక, (వముఖ చి[తములు కొన్ని రంగులలోను, ఆర్జు'పేవరుమీదను ము[దింపబడినవి, 174 వ్యానములలోను 89 చరిత - నంన్కృతులకు నంబంధించినవి, "78 విజ్ఞాన శాస్తాదులకు సంబంధించినవి, 12 ఇతర ములు. మొత్తము మీద ఈ సంపుటములో ఆం(ధులకు, ఆం[ధభావకు, ఆం[ధ దేశమునకు నంబంధించిన వ్యాసములనంఖ్య ర్ర్, అంధ సంబంధ వ్యానముల పుటలనం ఖ్య 828. 

నం|గనా విజ్ఞాన కోశము యొక్క ఆర్థికపు సమన్యలను కూడ ఊకొట్టుడు. ఈ యుద్యమ మును [ప్రజా మూలమని కదా మేము వాకొంటిమి. ఎట్టన మా నంపాదకులందరు గారవ కార్యక ర్లలే, వారీ విద్వత్కృపి. కై ధన్య వాదములను తప్ప నమితి ఎట్టి పొరితోపి కమును వారికిచ్చుట లేదు. వ్యాన రచయితలకు మూ తము అచ్చు పుటకు రు. 5 వంతునను, అనువాదకులకు అచ్చువుటకు రు. 2-60 న,వై. వంతునను పారి కోషికము ఈయనగు చున్నది. దీనిని కూడ స్వీకరించి పెద్దలు కొందరు కలరు. ఈ [గంథము ఐదు నంపుటములని మొదట భావించి మొత్తము [గ్రంథము వెల నూరు రూవ్యములని మదింపబ'జెను, [ప్రణాళికా రచనానంతరము ఇది ఆరు నసంపుట ముల [గంథ మగునని ఇెల్టమాయెను. అయినను ఆరంభమునందే విరాళ రూపమున రు. 100 ఇచ్చు వారికి ఆరు నంపుటములును ఇయ్య వ లెనని నిర్ణయించి [(పకటనము జరిగను. మొదటి నంపుటమునందు “అ నుండి కా" వరకు 
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6 సంపుటములు మించిపోవునపు నూచనలు కాన్చించుచున్నవి. ఒక్కోక్క. నంపుటము యొక నిర్మాణ 
గ) 

వ్యయము రు 40,000 చొవమున వూరి [గంథమున కు చాదాఫు రు. 2,50,000 వ స్రయము వాని end! 9| 

అంచనా వేయబడినది. (పతి సంపుటము ఎల రు. ఏ0 వర్చాటు ఇయ స్తై నది. 

కా ర్య ద్ర రల ఉఇా సము సంపొదకుల భాషూనిరతి మొ (త మే ఈ యి వ మమునరు మూఈ€ధన ముగా 
/ me . PN oy గ జ wu ష్య ఫై లో ' ing Wn CS fn | we Cr నుండెను. ఉద నమ స్థావకులై న డాకోరు ని. నిశ § నాథముగారి రు. 100 నిరాళ ముతో దీనికి శ ) కారము చుటు a ఢా లో టి & 

: ణీ త్య "అటి జస చ అ ఆ v గే శబ జ శీ ల weg సల | నట i op స అ స బడెను. ఉద గమ రేఖ నింకోను సుస్బష్ట ము కానిపనములలో స, అవ్బుశు ఆదిలాబాదు జిల్లా వ్ (గ అన నముతో 
a తై ౪) 

తసాసీ ల్లా రుగా నుండిన మొ మిశ్రు యు శ) ని, ని. నరసా రెడ్డే గారు వీణానక్క్మమునకు రు. 100 మొ ట్టి మునిటి (1 | స్ (స న 

fo 
మనీయార్రరు వంపి చుక గ్రా [వా యించుటొనిరి. పను పంట నే (శీ | వీ, వి, ము ధగ రురాన్తుగారును, (శ ఇ. మి, రామి 

రెడ్డిగారును రోజుకొనుచు వ చ్చి చిన్న దెబ్బలను అందుకొని మురిసి పోయిరి. (శ్ర రాజూ వేంకట మురళీమసనోవార 
గ్గ 1 (1 న్నే 

కు 

( a గో a coy wf Ef RUN | శా |. " on ta toe గ్గ ol a I wi ఖై నై ఆటో క జ ఖో రావుగారిచ్చిన రు. 800 లతో సమితి ౯౪ ఠ్య్యాలఅయము ఒక మైన లీగా క ఒఇరంలింవబ డను, ఇట్లిది hh గంగా [1 స్ట “ MS 
” 4 య Wyre | yh లీ wt a we W ah waft /. |" oe Tn We on aos 4 i hr గి, wr a | her దగు [త గా సొగణొిచ్చెను, (వొ రంగి నంవళ్ళ రము అంద మొకు ఆఅటలానాను ఖి Gro డీ, వరంగిలు ఖిలా 
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Ames త్త we £3 mi arog, అలీ ఇభ | అంటి జ on! ల “| on (| wi au on e wae, wy “ఫు! ' (ణో ms, et Mok WE pn Wel మాకు గొప్ ఏ DOVE సీ yd. అ 2 1) టీ Rs "గ రాబాదు ఇాసనసభొ న mg టు కొందరు నమ యుద § నముమును 

ఆదరించి తను నె నక అవే మా HA అంగు య్ నిలిలిరి, (శీ ము ని అగుట గొమలా చేవిగారును సా ఇతో wot ME) 

శయ తులు కే, వి నారాయణ రెడ్డి, క, “పెద పంగ (టౌ ను+ రమ) గార్లను Jun ఖా వేర్ల మునందు వమ? తోటకు 

చేసిన సేవ (పశంననీయము. 

ఈ త"లిదినములంటే వనషే రి రాజూ రామదేనరావు బవాద్దరుగారు రు, 800 విరాళ మునిచ్చి తోచ్చ 
డిర్కి సీసం (దాబా ము పురపాలక నంభుమువారు 19ర్కీ లోరు 1000 అ విరాళమును నుంజూరుబేఫి స్టోనిక 
పరిపాలనా సంస్థలకు మార్గ దత న్ గుల ౮. ఈ సంవశ్చ రాంతమున అప్పటి పా [దొబెౌదు (ప్రభున వవ వారు 

రు. 10,000 లు నహాయముగా (ససాది ౦చి నమిశీకి ఎస్నెముక ఏర్చ దునట్లు చీనిగీ._ వెను పెంటసే పొద రా 
బాదు పురపాలక నంఘమువారు రు. 2000 లును, మరికొంత కాలమునకు నట్టగౌండ జిల్లాబోర్డువారును, 

మవొాబూబు నగర్ టిల్లాబ్ొ కద్దు వారును చెరియుక రు, ఏఠ్00 ల విరాళము అంసీరి, సామాన్య గృపాస్థులు 
పలువురు నభ్యత్వ రుసుముల వంపుచు నే యుండిరి. యావగిరి నరసింవొఎజ్యమి 'దేవాలయమునుండి రు. క00 ల 
నిరొాళము లధభించెను. మొదటి నంవుటము ము (ద ca మున “కే కలసిన కాగిత మునంనోను సిర్యూరు కాగిత క రా 

అయాధివశతులు (శ్రీ బిర్లా సోదరులు మాకు మూడవనంతు ధరకు మాత్రమే ఇచ్చి గొవ్చ ఉపకారము వేసిరి. 

దీని వలన సమితికి దాదాపు రు. 6000 లు కిఫాయతు సర్పజేను. oo 
ఇంతలో ఆం(ధ[పదేశవు శుభావశరణ మయ్యెను, గౌ, శ్రీ బూర్గుల రామక్ళష్ణారావుగారు తమ అధ్యత 

కవచమును ఆంధ(వదేళ ముఖ్య మంత్రులు గొ, డ*క్టరు నీలం నంణీ వ రెడ్డి గారికి అర్చించి తాము "కేరళ 'రాజ్య 
పాలకులుగా వెడలిరి. ఇట్టి [పహొవయోగమైన కార్యమునకు (పభుత్వ మే చేయూత ఈయదగునని (శ్రీ సంజీవ 
రెడ్డిగారు జరంభముననే నంకల్సించి మాక్లు ధరో త్సావాములు కొలీగించిగి, రాజ్య కార్య బాముళ్యముచే తమకు 

సమితి కార్య జాత మును నడిపించుటకు సమయము చాలక అవ్పుడు ఆర్థిక శాఖామాత్యులుగ నుండిన గొ, డాక్టరు 
బెజవాడ గొ పాల రెడ్డిగారిని అధ్యతులునుగ చేసికొండని ఆరేశించిరి, సాహిత్య పోమణమునందును కళాభిరుచి 
యంచుమ (శీ గోపాల రెడ్డిగారు అంధ్రబేశమునందు ముఖ్యజ్య్యోతిగ ఉన్నారనుట అతిళయో క్తి కానేరదు. 
సమితి ఉపాధ్యతులు ఆం(ధ(పదేశ్ విద్యాళాభామాత్యులు "గౌ. యస్, బి. పి, పట్టాభి రామారావుగారును, డాక్టరు 
గో పొల రెడ్డిగారును సం వదించుకొని సం|గహ విజ్ఞానకోళ సమితికి సుస్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడు [ప్రణాళికను 
రచించిరి, దీనికి ఆం(ధ ప్రదేశ (వభుత్వా మోదము లభించుట ముదావపహామను.,. ఈ వథకము [ప్రకారము ఆంధ 

(పథుత్వమువారు సమితికి సంవత్సరమునకు రు. 25,000 చొవ్పున నాలుగు సంవత్సరములు ధననహాయము 
ఫీ 
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చేయుదురు. దీనికొక మరతు కలదు. సమితివారు [పజలనుండియు (ప్రజాహిత నంస్థలనుండియు నంవత్సరమునకు రు. 12,500 లు విరాళములు సంపాదించుకొని (పభుత్వమునకు చూవన లెను, ఈ (పణాళిక క్రింద ఆం(ధ[వచేశళ (పభుత్వమువారు తొలిసారిగా రు. 15,000 ధననవోయము శేయించుట చే మొదటి నంవుటము ము దణము జయ[వదముగ సాగినది. ఈలోగడ వ్యాపార నంస్థలును మాకు చక్కగా తోడ్చడినవి. సింగ లేణి బొగ్గుగనుల నిర్వావహాకులు రు. 1,500 లును, నిజాం చక్కెర కర్మాగారమువారు రు. 500 లును విరాళము లిచ్చిరి. ఇంత వరకును విజ్ఞానకోళ నమీలికి లభించిన ఆర్థిక నవోయము తెలంగాణము నుండియే లభించెను. మొదటి నంపుట మెనను ముదణమయిన తరువాత ఆం|ధ[పాంత సోదరులను నహాయ మభ్యర్థింప వచ్చుననియు అది మాకు కొంగు బంగార మనియు వేచియున్నాము. ఇట్టుండ మా కార్యవర్గ నభ్యులును సింవోచల (శ్ర లథ్మీ నృసింహస్వామి ఆలయ ధర్మక_ర్హలును అగు (ఈ) పి. వి. జి. రాజుగారి సంకల్పముచే స్వామీ భాండారమునుండి సమితికి రు. 5,000 లు ధన నవోయము వాగ్దానము చేయబడి యున్నది. అది ఇంతలో రాగలదు. వడ్డి కాసుల చై_వమగుటచే కాబోలు [శ్రీ తిరువతి వేంకకేళ్ణరస్యామి వెనుకముం దాడుచున్నాడు. కాని ఆయన తలచు కొన్నచో కొదువ ఏమి? వేములవాడ (శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారు ఉపేత వహింతురా ! భారత [ప్రభుత్వము 'వారుక్రూడ మున్ముందు విజ్ఞానకోళ సమితి కార్య|క మమును గుర్తించి సాదర నవోయము చేయగలరని విశ్వసించు చున్నాము. ఆంధ ఖామాభిమానులును, [గం ఖాలయములు, కళాశాలలు, పొఠశాలలు, మున్నగు నంస్థలును ధర్మనిధులు కల పారిశ్రామిక వ్యాపార సంస్థలును నం్మగవోంధ విజ్ఞానకోళ నమితికి భూరి విరాళము లిచ్చి తోడ్సడగల రని విన్నవించుచున్నాము. 
సమితి నమకూర్చ గలిగిన సాధన సామ[గియు, ఇతర సౌకర్యములును తక్కు వమయైనను, భామోభిమాన ముతో కృషిచేసి యీ నంపుట (పకటనమునకు ముఖ్య కారకులై న మా నంపాదకులకును, వారికి చేదోడువాదో 

చుండియు కార్య నిద్ధి నే ఆశించి (వళంననీయ మైన కృపి చేసిన కార్యాల యోద్యోగు అందరికిని, ముఖ్యముగ దీనికి మెదడుగా వ్యవవారించిన "పెద్దలు (శ్రీ ఆదిరాజు వీరభ|దరావు, ఆచార్య గరికపాటి లకీ కాంతయ్య గార్హకును మేము కృతజ్ఞులము. ఆరంభము నుండియు నీ యుద్యమమునకు చేయూత నిచ్చియు, ఉచిత విరా ళముల నిచ్చియు, [గ్రంథ ముద్రణ కార్యమును విజయవంతముగ సాగించిన ము[దాపక్రులు (శ్ర అజంతా [(వింటర్చ్భు వారికి నమితి బుణవడి యున్నది. ఇంత వెద్ద యెత్తున ముదణకార్యము నిర్వహించుటకు శక్తియు, 

సిద్ధముచేసి మాకు తోడ్పడి యున్నారు. 
ఎందరో మి[తులు, హిత్రైషులు - వారందరకును మా కృతజ్ఞతా నమోవాకములు, 
పౌచ్. జి. వెల్ళు మవాళశయుని “ద్రవంచ విజ్ఞాన సర్వస్వ” భావనతో నీ పీఠికను నమా పీ చేయు దుము. ఆదర్శ పాయమైన [పపంచ పిజ్ఞాన సర్వస్వ మిట్లుండవ లెనని ఆతడు భావించెను. “ఈ [(గంథ మెన్నియో సంపుటముల వరుస నా(క్రమించును. విషయములు ఎక్కువగ వెదకుకొన నక్కరలేక యే దీనియందు లభించును. 

భామ నులభ మై, నుగాహ్యామై యుండగలదు. ఆధునిక సాంఘీక వ్యవస్థ యొక్క మూల భావములును, విజ్ఞాన 
మును అన్ని రంగములకు నంబంధించిన ఆకార నూ తములును ముఖ్యాంశములును, మనము నివసించు విశ్వ మునుగూర్చి నిర్జుష్టమయి సాధ్యమైనంతగా వివరణాత్శకమగు జ్ఞానమును (ప్రపంచ దేశముల సామాన్య చరిత మును, విజ్ఞానము యొక్క మూలాధారముశై న (ప్రాతిపదిక సామ గియు, పరామర్శ (గంథ ముల విశ్వసనీయమైన (కోడీకరణమును [పపంచ విజ్ఞాన నర్వన్వములో చూడగలము.” 

“మరియు ఈ విశ్వ విజ్ఞానకోశము భూమండలము నందలి (పతి వివేక శాలియైన వ్య క్రి కిని మాననిక 
భూమికగా నుండదగును. (ప్రపంచమునందలి విజ్ఞాన వేత్తల చేతులలో ఇది తరచు పునర్నవీకృత రూవమును 
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పొందుచు, నజీవమై సెరుగుచు, నిత్యవవర్థమాన వై తన్యవంతమై యుండును. (పతి విశ్వవిద్యాలయమును (పతి 
పరిళోధనసంస్థయు దీనికి బలసంధాయకొ మార్గముగ నుండవలెను. నూత్న ధీశాలులలో (పతియొక్కనికిని పతట్టోళ 
థాయి సంపాద కవర్గ్లముతో సంబంధము క కల్చింవబః వలెను, ఇట్టి విశ్వ విజ్ఞానకోళము [(ప్రవంచ సంస్కృతికి మూస 

దీజా (పతిబంధకములేని బె విలు (గ్రంథము కాగలదు, విచ్యారంగమునందు దీని (పాముఖ్య మపారము. పాఠ 

శాలల యందును, కళాశాలల యందును విద్యాబోధనమున కిది సవోయక' మె, సామాణిక మె (పొతిపదిక జ్ఞ జాన 

విషయముల నిధిగా నుండగలదు. పేెద్యాంశ ముల పిరామర్శమునకును, వక్కాణముల పరిశీలనమునకును' ఇది 

మూలాధారము కాగలదు. వేయేల, ఈ నాటి మన వొద్ధిక సంస్థలు -- చెల్లా చెద ౩. పెడదారి (తొక్కియున్న శః 

నం స్థలు - సొధింపలేని మప త్తర [వయోజనమును ల పపంచ విజ్ఞాన సర్వస్వము సాధింపగలదు. (పపంచము 

నం శను మానసిక బాంధవ్య సూత్రముల చే సంప+తవరచుటయు ఆ మప శ్రర లక్యుము.” 

ఇదిగో ! ఒక దళము విరిసిన పట్బ[ కక మలము. దీనిని సాదరముగ పరఠితీంవుకు. “అలినీగ రుద నీక 

మలినీక్ళుత ము” చేయుడు. 

విలంబ - అధిక (శ్రావణ బహుళ ఎ గురువారం బుధవి దేయుడు 

7 ఆగను 058 ఖందవరి లకీ! రంజనం టు య్ థు 

ఏద్మానగరం, వాదరాబాదు, తొల nd) 



రూ 

ఆన 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. 

15, 

16, 

డా ర్య ని ర్వా హార వ ర్ల ము 

మారను 

లధ్యావీలు = గౌ. డాక్టరు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 

మంతి, రివెన్యూ _ పౌర వ్యయో 
ఉపొధ్వాశ్లలు : డాక్టరు యం. చెన్నారెడ్డి ఎం. ఎల్. ఏ. 

మాజీ వ్యవసాయ శాఖామాత్యులు, పై పావదరాబాదు, 

3 0 శ యస్, బీ. పి. పట్టాభిరామారావు 

స్తు 

విద్యాశాఖామాత్యులు, ఆంధప్రదేశ్. 

ఇ? శ్రీ డి. సదాశివరెడ్డి 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాల యోపాధ్యతులు, 'పాదరాబాదు. 

తార్యందోర్మి ల్ (శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 

ఆం(ధశాఖాధ్యతులు, ఉ. వి. 

నంయ త్రో తార్యబోద్భి వ డా. బేతనభట్ల విశ్వనాథం 

గణిత శాన్త్రు ₹ాఖ, ఉ. వి, 

నవోయ కార్మీందోర్భి) ఎ డా. బి. రామరాజు 

తెలుగుశాఖ, ఉ. వి, 

కోళ్రాభివతి ౩ డా, రావాడ సత్యనారాయణ 

భాతిక శా శ్రా ఖభాధ్యతులు, ఉ. వి. 

నత్వూలు + శ్రీ పి. వి. జి. రాజు 

విజయనగరం రాజావారు. 

9» డౌ.. వి. యస్, కృష్ణ 

ఉపాధ్యమలు, ఆంధ విశ్వవిద్యాలయము, వా చేరు. 

99 ఢీ జటప్రోలు రాజావారు 

"పొద రాబాదు, 

09 పద్మథశ్రీ మోటూరి సత్యనారాయణ 

పార్ల మెంటు సభ్యులు - మ్రాను, 

09 శ కల్వ సూర్యనారాయణ గుస ప్త 

వ ర్రకులు, పాదరాబాదు. 

59 శ) బిల్లి జగదీశ్వరయ్య గుప్త 

నా ర్లకులు, పాదరాబాదు. 

> డా యస్, వేంక'పేశ్వరరావు 

ఆనరరీ ఫిజిషియన్, ఉస్మానియా ఆసువ్రి హైదరాబాదు. 

, డా. పుట్లప ర్తి శ్రీనివాసాచారి 
లస ar, 

డై రెక్టరు, పురావస్తుశాఖ, పాద రాబాదు. 

జీ0 

- భారత | పభుత్వము, |క్రొ త్తఢిల్లీ. 



17. నభ్యుంలు @) వల్లూరి సుబ్బరాజు 

అ|గికల్చరల్ ఇంజనీరు, ఇండియన్ ఇన్ స్రీటుగ్యటు ఆఫ *ఉ క్నాలజి ఖరగ్ పురు. 
18, శ్రీ జి. వి. సుధాకరరావు 

అధ్యశులు, పరిపాలన వి ధానళాన్హ్రశా ఖ, ఉ. వి, 
19. 3 @) కొసుగంటి రాజేశ్వరరావు 

అడ్వ కేటు, వానుమకొండ, 

20. 1) (శ్రీ క్షంచె నేపల్లి పెద వెంకట్రామారావు 
అడ్వ కేటు, నల్లగొండ, 

2], శ @) యం. ఆర్, అస్పారావు, ఎం, ఎల్, ఏ, 

on f షం 
ను జీబడు, క్భోప్లో బిల్లా. 

ని, ఎ, శ్రీ కె. నరసింహాచారి ల 
సభ్యు లు= పొదరాబాదు మునిసిపల్ ౪ "ఠర్చొ శివను. 



11, 

(శ్రీ మామిడిపూడి వేంకట రంగయ్య, ఎం. ఏ,, 

ఎవయము 

. భాష, సారన్వతము, లిపి 

॥ ఘూగోళకాస్త్రము 

, అర్థశాస్త్రము" 

మానవకాస్త్రము, సాంఘికళాస్త్రము 

రాజనీతిళాస్త్రము 

మతములు 

సం[గామళాస్త్రము 

॥ (క్రీడలు 

అధ్యోంశ్లోలు, నంపాధోకీయ వర్గము 

నంపొదోటేలు 

శ్రీ ఖండవర్తి లక్ష్మీరంజనం, ఎం, ఏ., 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

@ ఖ ౦డవల్లి బాలేందుశేఖరం, ఎం. వ్., 

నిజాం కళాశాల, “హైదరాబాదు 

డా. వహీదుద్దీను, 

త_త్ర్వశా(న్తుళాఖ, ఉస్మానియా విశ్వవి ద్యాలయ ము 

& 

డా. శ్రీసతి శ్రీదేవి, ఎం. ఏ, పిహెచ్. డి., 
[వీన్సి పాలు, (పభుత్వ మహిళా కళాళాల, ప్రాదరాబాదు 

శ్రీ వైజ్యనాథ్, ఎం, ఏ,, 

(పొఫెసరు, భూగోళళాన్ర్రుళా ఖ, ఉస్మానియా వి, 

& 

శ్రీ బి. యన్. చుతుర్వేది 

భూగో ళళాన్ర్రళా ఖ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

డా, రాంపల్లి విశ్వేశ్వరరావు, ఎం. ఏ., పిహెచ్. డి., 
జాయంటు డై శెక్టరు, వాణిజ్య పరి శమలళాఖ, ఆం(ధ(వచేక్ 

శ్రీ జి. వి, నుధాకరరావు 

పరిపాలన నిధానశా(న్త్రశాఖ, ఉస్మానియా వి. పదరాబాదు 

ఆచార్య మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య, ఎం, ఏ., 
మాజీ (బొఫినరు, ఆంధ - బొంబాయి విశ్వవి ద్యాలయ ములు 

ఆచార్య కురుగంటి సీతారామయ్య, ఎం. వ్,, 

సంస్కృత అకాడమీ ఉ. వి, 

శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, 
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

బి, అనంతరావు, 

సికిందాబాదు ద్రభాశాల్ర 

శ్రీ యన్. నరో త్తమరెడ్డి, ఎం. ఏ. 
నంపాదకులు, గోలకొండ ప|తిక, హై([చాజాదు 

(కూ 

అనిత 



12, 

18, 

16. 

17. 

18. 

27. 

భూగర్భశాస్త్రము 

ఖగోళశాన ము 
aw 

ఛీ వల్లూరి వెంక పేశ్వర్లు, 

ను[పీంకోర్టు అడ్వ కేటు, పొ(దాజాదు 

శీ) ని, రాఘ చేంద్రరావు, 

వాణిజ్య శాఖాధ్యతులు, ఉం వీ, 

శ్రీ కె. వేంకటాచారి, 
ఆం గ్ ప్ర న్యానకులు, నిజాం కళాశాల 

(శ్రీ దేవులవల్లి రామానుజరావు, 
బి. ఏ, ఎల్, ఎల్. బీ, హైదరాబాదు 

డా. పుట్టపరరి (శ్రీనివాసాచారి, 

టైం ల్స్ రు, పురాన స్పుళాఖ, హైనరాబాదు 

@) పుచ్చా వేంకట సుుబహ్మాణ్యళౌ స్త్రీ, 

సంగీత పరిశోధక విదా వంనులు, ప్రా సి రగ 

శ్రీ కె. శేషగిరిరావు, 

ఉపి న్యాస గులు, లలవిశకళల కళా, అద రా మగ 

శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ, 
జె "రె గ్రరు, న త్య ని శేతనము, హా ఏరా బాము 

డొ, పుట్టపర్తి (శ్రీనివాసాచారి, పదరా భొదు 

(శ్రీ రాఘ వేంద్రరావు, 

అధ్యయులు, గణిత ళా న్రణాఖ, ఉ వీ, 

డా, రావాడ నత్యనారాయణ, 

అధ్యయులు, భేొతికశ్యా న్రశాఖ, ఉ. వి, 

డా. నండూరి వేంకట సుబ్బారావు, 

అధ్యయలు, రసాయన ళాన్త్యశాఖ, ఉ, వీ, 

శ్రీ ది. వి. రమణారావు, ఎం. ఎస్, వి. 

వ § వసరు కళొభాూల, ఉ. వి. 

డా, బాపు రెడ్డి, 

వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, "హైదరాబాదు 

& 

శ్రీ వి. జగన్నాథరావు, ఎం.ఎ. 

లెక్చరర్, “సై న్సు కాలేజి, హైదరాబాదు 

డా, కె, వి, రావ్ఫ 

భారత దేళ భూగర్భళా(న్ర్ర, నర్వేశాఖ, పద 'రాబాదు 

& 

డా. ఎస్, బాలకృష్ణ 

భూగర్భశాస్తాగ చార్యులు, ఉ. ప్, 

బేతనభట్ల వీశ్వనాథం 

గణితళాన్త్రృఇాఖ, ఉం వి. 

ష్ణ 

yey 



ర, 

92. 

89. 

వ్యవసాయశా_స్త్రము 

సంఖ్యాళాస్త్రము 

మానసికరళా స్తీము 
Ns] 

డా. ఎస్, వేంకటేశ్వరరావు 

ఆనరరీ ఫిబీపియను, ఉన్మానీయా ఆనువ | థి, పొద రాబాదు 
శ వల్లూరి సుబ్బరాజు 

అగికల్బరల్ ఇంజనీరు, ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ 
కుక్నాలజి = ఖరగ్ పూరు 

శ) కంభంపాటి భాస్కరము 

వ్యవసాయ కళౌశాల, ఉ. వీ, 

శ్రీ డి. వి. ఎస్. ద్వారక 
గడీత శాన్హ్ర శాఖ, ఉ. వి, 

@) కె. వేదాంతాచారి 

బోధనాభ్యసన కళాశాల, ఉ. వి. 

శ్రీ సత్తిరాజు కృష్టారావు 

[పభుత్వ బోధనాథ్యనన క ఖా జ్రాల్ర, వాద రాబాదు 
డా. యస్, రాజేశ్వరరావు 

భౌతిక శా న్త్రళాఖ, నీజాంకో భా శాల, వాదరాబాొదు 
థా. టి, సత్యనరసింహమూ ర్చి 

నిజూంక ళొ ళాల, పొథరాబాదు 

శ్రీ ఆదిరాజు _ వీరభద్రరావు 

కార్యదర్శి. లవ్మణనా రాయ వరిఖోధక మండలి, హై. చాజాదు 
పండిత, శతావధాని శ్రీ) వేదాల తిరుమల రామాసుజస్వామి, 

ఆయు ర్వేదా చార్య, అధ్యతులు, ఆయుర్వేద మవోమండలి, 
సాద రాబాదు 

శ్రీ శిరోమణి చెలమచర్ల రంగాచార్యులు 
ఆం(ధోవన్యానకులు, ఉ వి 

డౌ. సి. వేంకటేశ్వరరావు 

వెటర్నరీ కాలేజి, ఉ. వి: 



వ. సం, పొడి అక్షరములు 

lL 

వ 

గా లలో 3 

Er 

ర్, 

అ, నె. 
reat 

ఉగ, హు, 

జర్ * ఎస్ rs Ey ॥ 

ఆర్. న. రావు, 

ఆర్ . చా. పీ, 

ఆర్. వేం. స్వా. 

ఆ. వీ. 

రచయితలు 

వ్యాసకర్త 

TE అల్లొటీ న్న దేవో, ఎం. ఏ. 

చరిత క న్యాసకురాలు, DWNT? NYPD 
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గ్ా మర్ « ey Dv, డొర్టీయి. ఆల్. WJ. 45. 
డె గరు, 
Ch woo th) 

Ch సగ ి రొబుాదు 
t CE) 

w 1. 

BRITT) ఇండస్ట్రి & 'కాముగ్భు 

46. డొ, ఎం. అ, ఎం. శొక్తటి, అట్టుల్ నయము ఖు 
hw 

Aya mya re TORT ములు లి 4 జం. ఖర byw మై బ్లా ఖ్లాాట్ర Seon, ఉసి న్యు 

ఏళ్ళారపి ధ్యాల మయము, పొద ల%*బాదు 
ts) లి ప్ 

డొర్చీడు ఢీ. ఫారెను 4పొల్ 

జర్నలిజము ఇాఖాధ న్ యులు, 

47. డా. ఓజెల్ 
ఉస ్రి నియ * 

విశ్వువిదా (1 యము, పొద 

45. డా. బి. రా, రెడ్డి. డి 'ట జి. రామత్యిస్ణారెన్టి ఎం. ఏ., వి, హెచ్డి., 

పొ సృనరు ఆఫ్ ఎక నొమిక్కు, మవేధాజో 

కంటిని, 

శార్డ్ య బా 49. డా. బా. శె. 
[పొఫినర్ జాఆలజీ, అగిగ AL గల్ రిసిర్ని 

ఇన్ స్టిట్యూూటు. tye మూరు ఫ్ నగరు 

పాద'రాబాదు 

డొర్దుడు శ్రట్టన రి (శ్రీనివాసాచారి, 

ఎం. ఏ., వి. 'హిచ్డి, (లండన్) 

డె రెక్టరు, ఫు రాత త్ల ద్రశాఖ, అంధ్రప్రదేశ్ , 

హైద రాజారు 

శార్ యు యహూ పూక్లోంరో నిదూంగ్ ఎం, ఏ, డి, ఫిర్. 

'పొఫెనరు, “ావాల్రి విశ్వవిద్యాలయము, 

"ాపార్రి, అస్సాము 

డో 
డొక్టడు యన్. ఖాలర్యవ్ల 

భూగర్భ శాన్ర్ర శాఖాధ్యతుడు, ఉస్తానియా 

విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాదు 

50. డా. పు. (శ్రీ. 

తె 

రొఖ్ట, ఎం. ఏ., వి, హెచ్. డి. 

ఆతి (శ్రుతి ధ్వనిళా సప్రుము 

వని wf wh. ti కేం అర్హళాన్త్ర (ప్రయమయము 

2 ఆం(ధ్రద్యాంరు చరిత్ర 

న. ఆరి ప్యపసాయ (ప్రణాళ8 
4 

అరనీ పభా షా సంస త ములు 

ఖు 

అమెరికన్ సాహిత్యము 

1. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము 

2. అవశాస్ర సిదాంతముల చరత 
ట్లు ఓ 

1, అంత రుహాకములు 

2. ఆరిసొటిల్ (జం.) 
ty గ్ 

అజంతా 

అస్సామీ భాషా సాహిత్యములు 

1, ఆంతర్జలము 

2, అగ్ని పర్వతములు 



వ, సం. పొడి అక్షరములు 

5వ. డా. యూ.హు. 

55, డా. ని. య. 

56, డా.ఎన్.చేం.గా. 

5'/. డొ. సి. ర. 

55. డి. డి. వి. 

59. డి. వి. కె. 

60. డి.వా. 

61. త.న,న, 

వ్యాసకర్త 

డొత్టడు యూనుఖ్ హుస్సేన్ ఖాన్ ఎం. ఏ., 

చరిత్ర శాఖాధ్యతుడు, ఉస్మానియా విశ్వ 
విద్యాలయము, "పొద రాబాదు 

డొక్టడు వవాదుద్దీల్ 

రీడరు, ఫిలానఫీశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ 

విద్యాలయము, హైదరాబాదు 

డొట్టడు బి. యళోదాదోటి, 

ఎం. ఏ., ఎం. లిట్. డి. లిట్., 

మద రాను 

డౌర్ట డు ఎన్, వోంత ఖేళ్వూరరాప్టు ఎం. డి. (ఆంధ) 

ఆనరరీ ఫిజిషియన్, ఉస్మానియా జనరల్ 

వోస్పిటలు, పైదరాబాదు 

శాక్లటు నీ, రాధొత్ళన్దరావ్ర, ఎం. ఏ. పి. హెచ్. డి. 

థియెు శెటికల్ రీనర్చి |పొఫెనరు, మైఏనింగ్ 
డివిజన్ అధ్యతలు, ఇండియన్ స్టాటి 

స్రీ కల్ ఇన్టి)ట్యూట్, కలకత్తా 

(బీ జీ. దినోకోరోఖిందు 

జి, డి. (ఆర్కి శొక్చరుు, ఎ. ఆర్. ఐ.వి. ఎ., 

(కొ త్తఢిల్లీ 

(లీ జీ. బి, కృ వ్దయ్యా, ఎం. కాం. (ఆనర్చు) 

(పిన్సిపాలు, ఎస్. ఆ. ఆర్, అండ్ సి, వి. ఆర్. 

కాలేజి, విజయవాడ ' 

(లీ ణీ. వొసుమంలోరావు. 

రసాయనశాన్హ్రశా ఖ, ఉస్మానియా విళ్వ 

విద్యాలయము, పాదరాబాదు 

డొళ్టద తయ్యా నత్య సోరనింవామయూ ర, 

ఏం, ఏ. పి. హెచ్. డి. 

లెక్చరరు, నిజాంకళాళాల, హైదరాబాదు 

8౧ 

వ్యాసములు 

అబుల్ ఫజల్ 

అరిస్టాటిల్ (తత్వ) 

1. ఆలెగ్జాండరు 

ఆంధ్రదేశ చర్మిత్రము Il 

10281675 

ఆఫ్ ఘనిస్థానము 

. అంటువ్యాధులు (ఎల్లోపతి) 

అన్న జీవ పరివర్తన వ్యాధులు 

. అని సెన్నా 

. ఆండ్రియాస్ వెసేలియస్ 

అనువర్తిత సంఖ్యాళాస్త్రము 

6 మా 0 

. ఆకృతి రచన - ఆధునిక నిర్మాణ 
(ద్రవ్యములు 

ఆకృతి రచనానూత్రములు 

* ఆధునిక వాస్తు వాదములు 

అంటార్కిటికా 

ఆమెరికా సంయుక్తరాష్ట్ర్ర ములు 

(భూగో) 

అర్జ్హం_టెనా 

ఆం(ధ [ప్రదేశము 1 

B ఆం(ధ్రులు - వా౭ీజ్యము 

6. ఆఫ్ ఘనిస్థానము (భూగో 

అల్యూమినియం 

ఆర్కె మెడీసు 
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రపి, 

౧6. 

67. 

68. 

69, 

70. 

[( 

72, 

తి. కో. రా, 

ట్రం ౧౪, 

x 
4. సే వ్ 
(లీ ౮ + thre nh * 

ద్, ౧, 

ది, CEL గ్ 

దీ. వేం. అ. 

ది. వేం. శి. 

దే. రా. 

న రొ, 

ని. వేం. 

వ్యాసికి ర్ల 

(లీ తమ్మావయుల కోపోంశరామయ్య, 

. ని. ఓ. ఎల్. (ఆనర్భు) 

తలుగుశొఖాధ రు లు, శ) CNS గరాయ 

క్రఖాబభాల, మ్మదాను 

(ల తడిమల రొమచాం/ది, 
ఫై గో ఆ జర ఖీ అలనే en 

నంపొదకుడు, “పరిశోధన. మ | దాసు 

(లీ దొంజీవల్లి వోంఏ ీనుత్భావొస్త్రి, 
అం| థధోప స్యర్గఫికులు, 5 లౌ ఫాల, గయ 

oR (స 

(భీ దిగ౦విరి' వీళ్ళా 
wry టో ॥ Ay {a amy Eu” 

టెక రగు 5 Ja ep "ఫస్ 
te ఆం చే 

గో 

ఆర్థు : 

మెంది రాబందు 
Thames 

(లీ చివాలిల్లై రామమూర్తి ఎం, ఏ., 
॥ భో అఆలు 

కరి / ఖల లు ఆం ఓ | . | fu ny 

కలుగు ఫాఖాధటుటు, sted Tr లి, 

ఏళాఖపట్టణ ము 

(ల దూవొటో వోంకోట రొమడొబాద్భ్యులు, 

శతావధానులు 

రజెరు తెలుగు పండితులు, అనువముకొందడు 
oe oy 

శొళ్జోయు దివొశిర్లో నోంలటొవథాని 

ఎం, ఏ., పి. హెచ్. దీ.. 

రీడరు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, 

"పొద రా బాదు 
బా 

(లీ దిగవల్లి వోంరో బిలివరావు బి, ఏ. వి, ఏల్, 

అడ్వొ కేటీ, విజయవాడ 

(ల దోవ్రలవల్లి రామానుజరావు బి. ఏ., ఎల్, ఎల్. బి 

కార్యదర్శి, ఆం[ద(వదేశ సాహిత్య అకా 

డమీ, పైదరాబాదు 

(ల భోటిరాజి రామళ్ళష్ణు బి. ఏ., 

డై రెక్టరు-నృత్య నికేతనము, హైదరాబాదు 

(లీ నిఢదబోలు నోంళవీరొాళ్తు ఎం. ఏ., 

అంధ శాఖాధ్యయలు, మదరాను విశ్వ 

విద్యాలయము, మద'రాసు 

వనీ 

వ్యాస ములు 

అన్నమాచార్యులు ఎ తాళ్ళపాక 

TREO 
na) 

1. అనపోతనాయడు 

ఏ, అనుమకొండ 

1. ఆంధ వాజ్మయ చరిత్రము | 

(1008 దిరకు 

2. ఆంధ వాజ్మయ చరిత్రము [1 

(1619.1800) 

1, ఆంధ్రదేళ చరిత్రము IV 

(167.1900) 

2. ఆంధ్రదేశ చరిత్రము V 

(1900 = నేటి వరకు 

1. ఆంధ సొరస్వత పరిషత్తు 

2, ఆంధ్రోద్యమము (తెలం) 

|. ఆంధ్రులు = నృత్యాకళ 

2. ఆటవిక నృత్యములు 

ఆల(ధ్రలిపి పరిణామము 



వ. సం. పొడి ఆక్ష్షరములు 

78. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82, 

88. 

నో. నా, 

పి.ఎల్ .ఎన్ శర్మ 

పి.టి. ఆర్. 

6 
పి.టి, రా. 

వ్యాసకర్త 

కొళానిధి, సంగీతరత్న 

(లీ నోరి నాగభతూవణం, 

జం[తగా(త గాన విశారద, గవర్న మెంటు 

స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్సు, 
పాద రాబాదు 

ఆయుర్వేద భూషణ, వండిత 
(ల నోరి రామబాదన్త్రి ఎ. కె. ఎ. ని., 

విజయవాడ 

(ల వంశీత గోవదోవు, 

పాదరాబాదు 

ట్ర్ ళో లో 
(్జ బల్లా దుర్గయ్య ఎం. ఏ., 

ఆం[ధోప న్యానకులు, నిజూం కా లేజి, పై(దా 

బాదు 

(లీ చేర లజ్జ నరనీంవొ లోల ఎం ఏ, 

(విన్సిపొలు గిరిరాజ కాలేజి, నిజామాబాదు 

(లీ వి. తిడుముల రెడ్డీ, 

పాద రాబాదు 

వద్మభూషణ 
డౌ. వి. తిడువతిరాపొ, 

(పొ ఫెనరు ఫిలాసఫీ- నై శాలజీశా ఖ రాజస్థాన 

విశ్వవిద్యాలయము. జోద్ పూరు 

(ల దీ. బీ. వోంక ఉను(అవ్మాజ్యాం, 

ఎం, ఏ., ఎం లిట్, వి, సీ. ఎల్., 

అడ్వకేట్, హైదరాబాదు 

(శ్రీమతి వీ. యళోదారెడ్డి, ఎం. ఏ., 

ఆం(ధోపన్యానకుళాలు, మహిళా కళాశాల, 

పొదరాబాదు 

(ల నీ, పోంక బేళ్టూరరావు, 

జియలజిస్టు, జియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ 

ఇండియా, పైదరాబాదు 

సరస్వతీపుత్ర 

/లీ వ్రుభ్టవర్హి నారాయణాచాద్యూలు, 

లై (బేరియన్, సాహిత్యఅకాడమి, న్యూఢిల్లీ 

33 

ఆయు ర్వేద (గంథములు 

ఆర్యసమాజము 

ఆం(ధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

ఆధునిక పాశ్చాత్య చిత్ర కళ 

అతి భౌతిక శాస్త్రము 

అంతర్జాతీయ న్యాయము 

(వైయ క్తీకము) 

1. అనపోతారెడ్డి 

2, అనవేమారెడ్డి 

8, అొనితలి 
n) 

4. అమరావతి 

ఆర్థిక ఖనిజములు _ వాని సేకరణ 

సమస్యలు 

అప్మభ౦శము 



వ. సం. పొడి అతరములు 

84. 

85. 

86 

87. 

88. 

89. 

90. 
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ఆఅంరగణిత ము __ 

ంక గణితము మీరీ లి పురాతన మైనది, 

MCA CE ,) ములభోో నెల 
ట్ర 

సూర్యు మిది 

NEI ఖని ౧ంతముగం వరిగణింనబడుచుంణెడిది. కాల sn 

[i నుమున సంఖ వ్రసీద్గాం శ మొక [ప 'తేంకశాఖ చెమేనం 
(p {hy Ue owes 

శ weft 4 Ce at లో 1 నో a ణో గున సతు అంకగణితము, గణన (క్రియ కు, 'దాని అను 

[వ యోగములనము నంబంధించినదిగా గు రిం చబడుచు న్నది. 

సంథ్యా[క్రమ విథాసము : (పొచీనజాతులవా రందరును 

మొట్టమొదట నీ సతో సే ఆగ (+ సెళడినారు, నం ఖ్యలను 

మూటిలవలన "ఫలి" వెడిచారు. అంక ములకు, సంఖ్యలకు 

ప్ గుర్చలు లేకుండ పదములలో నే (వాయుచుండి 

గచో, గణిత శాస్త్రమే సంకుచిత మై యుండెడిది. కనుకే 
అంకములకు చిన్నాముల నేర్పరచు ఆవశ్యకము గల్లినది. 
చరి[తకు తెలిసినంతవరకు సంఖ్యలను (వాయుటలో 

“సినీషమియను”” వద్దతి మిక్కిలి పురాతనమయినది. వారు 
తొమ్మిదివరకు అం "లను నిలువు గీశలచే ఆలిపెడివారు. 

మన మిప్పటికిని కొన్ని నిర్దిష్ట కార్యముల క్ష వాడు 

దోమను నంఖ్యలు, రోమనులు నంఖ్యా[కమ నిరూవణ 

మున [గకులమార్గము నవలంబింవక. వేరొకశ్రోవ (తొ క్రీరి 
అని తలుపుకు. రోమనుల నంఖ్యానం కేతము లివి : 
1, I, UI. IV, V, V1, VIL, VII, IX, X,1, C, D, M. 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500, 1000. 

హిందువుల సంఖ్యాన్వరూపము (5/5160 of Nota- 

ti0n) తదితర జూతులవారిదానికంచు భిన్నము. అంకగణిత 
మున హిందువులు అత్యంతపురాతన కాలముననే మిక్కి లి 
పరిశ్రమ చేసిరి. (కీ. శ12వ శ తాబ్దినాటి కే హిందువులు 

నవీన అంకగణితసారము నంతయు (గహించిరి, సంఖ్యా 

. యేబది యను అర్థము కలుగుచున్నది. 

వళియందు స్థానఖేదమును, సంఖ వ లేనిచోట సున్న సెట్టు 
టయ, సంఖ్యాతత్వ నిరూవణమునందు ధన, 

నం ఖ్యా భేదములును, కరణి, వికరణ్యంక (Irrationaland 
rational quantities) ఏవతయు, మొట్టమొదట కను 

గొన్నవారు హిందువులే. 11 వ కార ఆరంభ మున 
అ ల్బెగూనీ యను మహమ్మదీయ చరిత కారుడు పొందు 

ఫుల సంఖ్యా విధాన మునుగురించి (వాయుచు, 

దేశమున నంఖ్యావళిలో 9 అంశెలును, ఒక నున్నయు 
నుండి, స్థానమునుబట్టి యేదేని యొక సంఖ్య యొక్క. 

మొ_త్తము పదిరెట్లు 'పాచ్చుటగాని, తగ్గుటగాని కలదని * 

పొందూ 

. వానీయుం డెను. నున చేశ మున ws శ, రి7ర లో నున్న 

వాడుకలో నున్నట్లు నిదర్శ్భన ములు గలను, సంఖ్యా కను 

మున మనము వాడు అంకెలను గురించి (క. శ, 662 

లోనే సిరియా దేశస్థుడగు చెవెరస్ సె బోబ్లు అను నఠడు 
బత రదేళ ములకు వెల్లడిచేసి యుండుట గమనింపదగినది. 

సంఖ్యావళియందున్న అం కెలకు రండర్థములుగలనవు. 

మొదటిది అంకెల యొక్క గుర్తు నుబట్టి కలుగుచున్నది. 

అనగా “4 అను నంకేతమునకు, “నాలుగు” అను 

అర్థము గుర్తువలన 'దెలియుట. ఇయ్యది సాం కే శార్థము. 

క రెండవ అర్థము, ఈ యం శెల కే, స్థానభేద ము వలన 

గలుగుచున్న ది. 

ఉదా: క” గుర్తుగకు ఐదని సాం శకేతికార్థము, కాని 
“5 2* అను అంకమ్ములో, ఐదు నకు స్థానమును బట్టీ 

ఇట్టెకొ క్క 

స్థానము పాచ్చినకొలది, అం కయొక్క్ల విలువ పది రెట్లు. 

చొప్పున పాచ్చుచుండును. మన సంఖ్యా కమమునందు 



అంకగణితము 

ఇట్టి స్టెన ములు ఏ6 ఉంనుటవలన వూ రు అంత బన 
్రే (1 be! 

సంఖ § అ నూపి*ంచి యుండిరో తైలియనగుంను. ఈ ము స 

యారు సాన ఫవ ములు దిగువ వీవరింవబడినపి ; 
tp 

1. పఠము, ఏ. ధశము, పె. శితము, 4. సవా వము, 
౯. i త Saw ఇట, ఖ A f సో 4 ॥ we ర. అయుతము ( దశన? సము, 6 లత, T DFO, 

8. కోటి 9. దశకోటి 10 11. em 

దము 12. న్యర్భువ ము, 18. ఖర్యము 14. 

శతక థి న్న 

నువ శీ 

గ్గు గాము, 15. పధ్మ ము, 16, మఘవోసనమ్మము, LT ad fn 

158. మనోథటోణతి 19, 

ఏ1. ఉని, 22. నువితిని 29 

గంఖము, 20. నునశశంఖము, 

hi గ్య న్న మ SA శ్ న్స ఖ్ fi 

ఓ h On శ్ ot య. (| 

ae నము 2 స్ట్ ఇ న్, is /. నువ tog వ 7, సగ jo Wh, 
hh 

గ, అశతంంతము, ఏఏ. పరాగ ము, ఏ0, 
ఫి ( tp 

dl. 

94, 

వి (వదిన ను, 

సంగరవము 82. అ వ్య యము 32 worn, 

అ,మీయము,బీరల్ wd, నిర snd, 

ఉదా: మప టి సం ఖర్ధయిందు MIO అను wo 

నెనుక (85 ) ముప్పది[మైదు నున్న బుండును. 

లభిశవి సరమను గోన కోటి 
నూరు నూరు 3 GEE ముగ ఈ [గంటి 

సెం ఖ్య టు చవ్పబడినని ఇ 

బి గంధ మునంచు | (| 

మొదలుకొని, 

శతకోటి, అయుశము, వియుతము, కొంకోర యు, నివ 

రము, అతోథ్యము, వివావాము, . ఉత్సంగము,. నవే 
భమ, నాగబలము, తటలంబము, వ్యవసర్థాన (వస స్స్ న్ 
జట ; 

బాతుపొల, కరవు, నమూ స్థ 

అంజము, గణసాగతి, నిర వశ్యము, ము దొాబలము, నర్వ 

బలము, విసంజ్ఞ గతి, సర్వసంష్ఞ్య, విభూతంగమ, తల్లతయణ, 

ధ్వజా గ వతి, ధ్వజా గనిషామణి, 

కురుత, సర్వనిచేపము, 

రజః[ప పేళానుగతము, 

Cue (టి క్ మ, 

wy ఖే జి న (ప 0 ప్రి గ 

అగసారము, వరమాణువు, 

కల్ప నానీశమగు అంకెలకు "పేర్లు పెట్టిన వారి గణిత 
జ్ఞునము మన మించుక యూహించవలని యుండును, 

స్రురాతన బౌద్ధ (గంథములయం దింత కంళు నెక్కుడు 

సంఖ్యలు గూడ చెప్ప బడినవి, ఇట్టి నంఖ్యలను. లెక్కించు 

టకు “కోటి” యను సంఖ్యను మూలము (Radix) గా 
లీసికొనవలయును. కో, కో కో క్రో, ,,,క్రో2(29), 
అన్న సంఖ్యలకు వేరువేరు వేర్లు పెట్టబడినవి, కో* (129) 
అను నంఖ్య కల్చ్పనాతీతము. ఇది వాయుటకు ఒకటి 
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La ht గ్ 

జ! శం WE 

mit స. 

జో ; we wi | wy ణీ టి లు wi ys he, yy he గ న 

అగును send) శ 1! 3 @ NE ry , what i +1గి షా క rar (| |. ( 
ka my, ak శ 1 

శ 
Fa, te బో Wy ॥ wep ay క; hy Md ep: wld ఓ ల్సి re తిం ir, Cans HIE త ats My So చే స 

in een Cy 4 “ il 

wa ty జ, ty Wr wr wn gh Wr Wry సన్యా | 7 j' Nas Rs nt NN [1 Gratis yh, pre 
wens జీ n= శీ a క్ ' " 

Br eps టీ Me™” My. ey ఖే? య... hah 
CET గీ | ఖ్గి క శీ | 

వ. hay hw ry i, అట gy we wh es Wy Wp rg Wr oy he Yr 

ch ars Kh సట Ce |. Dt el న. ATO Sh Fy కం Ws pb సి 
|. ఖ్ య. - 

rr బొ ॥| | , ఖీ a mr a ఓ TTD TD అ ty pty we ఏ , . wie స్స్ టే కటి స ౨. 1h REE 
Re ‘ah 

TL TL Sh gn SE . wo, ha rr reer 
[nit ర. జక లీ టే లే Nis Fa, oy 

(|. శ bur dhe ' 

స) Gor ArT, 14 fr mer why ' ౨. 
[nT ళ్లు hy Wane yy 

germ 

i శ్వ స శ త్త. ణే ‘Ry ఇష్ట టో న 1 mu గ |. ఇ pt స్ WE ల ay) wi My Md Wr “ ఖ్ గ అ 
# "i i య. 

oi} 
we ww స [' న. Mire Ri En My Mh, 

(4కే ఖీ 
న. సగ  . oe మకు n we ya "ol mr , “Fy Woe 7 HOM How HO maps 

Myron BEND, 

1 Han WE పం ee (Ca dit itl wy, | agg, శీ 
+ MD WOME ( ATCT THY eT}, 

4 2, (కమనూ రక పం ఖలు (Ordinal numbers), 

ఓటి నము దాయుమును tel MAH) లా. whan WEA 

ఫలితమును తేలువుటకు Axiom Ne Mira 

“ఉననరి ఖు ' యందుము, 

ఉదా వ $s స Ar rr, లోటు 
( గ్ ఖ్ శ శ Hck ( 4 x oe 

UR Fm a |. wt 

MIO Mo Hom 
౯] ౮] 
అను[ ౫ వు ము (Sequence) HD Mn దలు 

i bh 

నంఖగను ప మమూా నం నంఖన్ల యందురు. i షి 
ఉదా: సవాటీన్సకు పొండవులతో వనం. పీకు, 

గచట “ఐదవ [క ముస 

- వూగ్శన Somme Wom, 

Num bers) అనియు, 

rr సంఖ్య, 

అవి ఫ"జ్య నం ఖలు (Prime 

విభో సనం ఖర్ధలు (Composite 

Numbers) అనియు మరొ  విభినముగ లదు, un 

స*ంఖ [1 సీదా రత మున చూడనగును. 

సంఖ్యలను, థనాంక ము (Positive Numbers) 

అనియు, బుణాంక ము (Negative Numbers) wham 
మరి "రెండు విధములుగా భాగింవ నగుకు, సం ఖ్య్యలల్' 

మొట్టమొదట ఈ భేదమును గని ట్టిన వారు హిందువులే. 
భిన్నములు (Fractions) ; భిన్న ములను గురించి (పొచీ 

నుల భావనలు, వాటిని [వాయుటకె పర్పరచిన సంకేత 

PHT 

కక ఇ 



ములు, వాని [వ్రయోగ విధానములు (Operations) 

అంకగణితమున తెలియనగును. 

అన్నిటికంల పురాతనమైన ఖిన్నాంకములు ఈజిప్టు 

'దేశీయులవి. మన [పాచీనుల భఖిన్నాంక విధానము బులి 
పురమున దొరకిన అాళప|తములవలన చెలియగలదు. 

ఇవి E శ. లీ, ఉ కళాబ్బములనాటివి అనీ నీర్ణయింవ 

బడినది. ఇందు థభిన్నాంక ములను ([సాయునపుడు అవమున 

కును, వోరమునకును మధ్యగీటు వదలి వేయబడియున్న ది. 
సాధారణ ఛిన్నములను (Common Fractions) 

మూడు భాగములుగ విభవీంచిరి. 

1. అనముకం“"ట వోరము పొచ్చుగనున్న భిన్నాంక 
ములు నవ్యభిన్న ములు (Proper Fractions). 

ఏ. లవముకంజశు వోరము తక్కు వగలవి అపసవ్య 

థిన్నములు (Improper Fractions). 

లీ, పూర్ణాంక ములతోగలసియున్న థన ములు మిళ 

PA ములు (Mixed Fractions). 

సొధారణ ఖిన్నములుగాక మరి రెండు భాగములుగా 

థిన్నములు విభజింపబడినవి. 

1. షష్ట్యంక గుణిత 

Fractions). 

థిన్నములు _(SexXagesimal 

లి. దశాంశ భిన్న ములు (Decimal Fractions). 

పదునారవ శతావ్రి (వాంతమున ద శాంళభిన్న ములు 

వాడుకలోనికి వచ్చినట్లు గన్పట్టుచున్నది. వీని రాకవలన 
భిన్నముల వై [కియల[పయాగము సులభనాధ్య మైనది. 

అంక గణిత వ్యవహారములు (ArIithmetical Opera- 

t10n5) : మన |పాచీనులు అంకగణిత వ్యవవోరములను 
క్రింద [వాసిన 8 భాగములుగా విభజించిరి, 

(1) నంకలనము (Addit0n), (2) వ్యవకలనము 

(Subtraction) , (8) గుణకారము (Multiplication), 

(4) భాగవోరము (Division), (5) వగ్గము (Squar- 

ing), (6) వర్గమూలము (Square root), (7) ఘనము 

(Cube), (8) ఘనమూలము (Cube r00t). వీనికి “వరి 

కర్మాష్టకము? అని "పేరు. 

భాన్క రాచార్యుని కాలము నాటికి ై[కియలు 

నాల్నుగెనవి. అవి నంకలన, వ్యవ కలన, గుణకార, భాగ 

హారములు. కియలన్ని టికి మూలాధారము నంకలన, 

అంకగణితము 

వ్యవకలనముళే అనియు, తక్కిన [కియలు ఏటి రూపొంత 

రము లనీయు ఆయనయే న్పన్టపరచినాడు. అనగా అంక 

గణితమున [క్రియలు 0 డే, 

భాస్కరుని తరువాత సంకలన క్రియ గమనింపదగిన 

మార్పులను పొందలేదు. బహుళః నాటి హిందువులుగాని, 

రోమనులుగాని (పస్తుత శ తాబ్దములయంను ఉండిశేని, 

"పెక్కు మార్చులను 'జేసియుం జెడి వారేమో |! 

వ్యవకలన |క్రియమా|త మతో అనేక (పయోగములకు 

గురియైనది. 428 నుండి 46 ను తీనివేయవలయుననిన 

428 ను 800+100+28 గా మార్చి, తరువాత 
వ్యవకలన [క్రియను ఉపయోగించుట పూర్వుల నులభ 

మార్గము. మరికొన్ని యు కులు హిందువుల అం కిల రాక 

వలన |పసిద్ధికి వచ్చినవి. మన దేశమున 12 వ శతాబ్ది 

మున వెలనిన, కోటిపూరక పద్ధతి వానిలో నొకటి. ఇది 

(కింది నర్వసనమాన నమీకరణము వె ఆధారవడి యున్నది. 

a-b=a- (10 - ల) - 10 

ఉదా: 2-7=12+(10- 7) -10= 123 - 10= 5, 

అంకె 7కు కోటి పూరకనం ఖ్య (Complement num- 

ber)=10-7 అనుట స్పష్టము. నేటి లెక్కలు చేయు 

యం[తము (Calculating machine) నందు ఈ కోటి 

పూరక పద్ధతి అర్హమగు ఉపయోగముకు బొందినది, 

ఇందులో కోటి వూరక సంఖ్యను కలిపి, వ్యవకలనమును 

సాథింతురు, 

గుణకారమును సాధించుటభో చెక్కు. మార్గములు 

గలవు. మన (పాచీన గణిత ఇాన్హ్రజ్టులు గుణకారమును 

అనేక విధములుగా చేసినట్టు కశిపించుదున్నది. భాస్కరుని 
“నీలావసతీ గణితము నందు గుణకారమునకు "ఆరు 

మార్గములు చెప్పబడినవి. వాటిలో (1) ఖండగుణన 

విధానవద్ధతి, (2) విలోమ వి ధానపద్ధతి ఉదాసారింవ 

బఢుచున్న వి:- 

(1) ఖంథగుణనో వద్దతి 2 625% 15 
15 గుణకమును ఇష్టథాగములు చేయుము. అవి 

7, 6 అనుకొనుము. 

తరువాత 625% 7 = 4375 

625% 8 = 5000 

“. 625X155 = 9,375 లబ్ధము. 



ంకగణితము 

(స విలోమ విధానము == గందు ప్రై లెక్కనే మూడు 

విధములుగా చూపవచ్చును, 

(ij) 625 

15 గునుక ము 

625 
3125 
క. 

+e ee | 

MORO 
సు 

ఏమియు, 

(0146 6 

గలా. పష, నక 2 హా క్ట 

ఇట్టి అస్బమునందలి తబ్బొప్పులను కనుగొనుటకు ఒక 

సూత్రము చాలకాలము| కిందనే మళ పూర్వులు ఉప 

ఇమోగించెడి'వారు. నేటి గణితళాన్హ్రుష్ణులును దానినే 
వాడుచున్నారు. అది ఎట్లన ; 

గుణ్యమునందును గుణకమునందును గల అంశిల 

మొత్తములను, 9 చే భాగించగా లభించు శేషముల 
లబ్ధమునుగూడ 9 చే భాగించిన వచ్చు శేషమును, గుణ్య 
గుణకముల లభ్ధిములో గల అంశెల మొత్తమును 9 చే 

భాగించగానచ్చు శేషమును, నమానములై నచో లభించిన 
లబ్ధము ఒప్పు. 

ఉదా: (25x 15 =9375 
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ఆతోలటువును, 

నిశ్యక్భత్య CHINO WOON NS మున లే hm ie 

పడు ఇన యు సరః బ్రాటి లదు, లోక వనన వోగ మునకు 

(పతి మానవునకును ఫొంబచ మో, గోవ టు 

జ్ఞాన మవసరము, వి Wr) hr, పలు! గడీల మారక ము, 

ఏనిమయము (Exchan £2), ఉ ముడి Cs పొరను, టా 

నష్టములుం ఇని నిశ్యవ్యవవోరములందు. ఉవయోగించు 
లెక్కలు. శీవలము ఛా శాన్ర్రళ్ఞునమును. బట్టి thors 

యు కి కి చేతను, (పపంచణ్ఞానము ముదఅలగు వాటి వలన చేయ 

దగిన లెక్కలు గూడ గలవు. ఇట్టి యము క్ల అక్కు అ నిచ్చి 

చేయు మనుట (పొచీనులనుండి వచ్చిన యల వాటు, 
లెక్కలు చేయు యంత్రములు : మానన్సని ముద్గిబలము 

వలన చేయవలసిన అంక గణిత [క్రియల నన్నిటిని రైక గ్రాలు 

చేయుయం త్రము నులభముగాచేయును. ఇచ్చిన అం'శెలను 



దళకోట్ల స్థానము వరకును కూడి పెట్టును. వ్యవకలనము, 

గుణకారము, భాగవోరము, వర్గమూలము మొదలగు 

కియలన్ని టీని మానవుడు చేయగల కాలముకంశు తక్కువ 

కాలములో చేసియిచ్చును. ఈ యం[తములవల్ల మానవు 

నికి మానసిక పరిళమ తగ్గినదని యే చెప్పవచ్చును. 

వం. ల. 

అంకములు -_ ఉన్న తమగు అంకగణితమునే అంక 
శాన్ర్రమని నవీనులు నిర్వచింతురు. పూర్షనంఖ్యల సంబంధ 

జాంధవ్య శోధనమే అంకశ్యాస్త్ర మనికూడ నిర్వచింప 

వచ్చును. పూ ర్షసంఖ్యలు ధన, బుణ సంఖ్యలుగ వచ్చును. 

“అంక శాన్హ్రుమున అత నుందర సత్యములు కలవు. అవి 

విడివిడిగానుండునవిగాక ఒక దానికొకటి నన్నిపాితములు! 

అని గొను అను పాశ్చాత్య గణిత శాతుఖైడు చెప్పిన 

మాటలు సత్యము, 

అంకశా(స్త్రమును గూర్చి తెలిసికొనుటకు పూర్వము 

నంఖ్యను గురించి చర్చించుట అవనరము. సాధారణ 

ముగా “సంఖ్య” అను వదము వూ సంఖ్యలకును, 

భిన్న ములకును, కరణీయాంక ములకును(Irrational nunm- 

bers) వాడబడుచున్నది. అయినను, సంఖ్యా నిర్వచనము 

నిగూఢము. సంఖ్యను నిర్వ చించుటకు పూర్వము నము 

చాయమును (61253) నిర్వచింప వలయును. కాంటర్ 

శా|స్త్రజ్ఞుని ప్రకారము “మన నహజ జ్ఞానముచే నిర్దుష్ట 

ముగా (పత్యేకపరచబడి ఒకే నమూవామున చేర్చబడిన 

గుంపునకు సముదాయమని "పేరు. బెర్జాండు రసెలు 

యొక్క సంఖ్యా నిర్వచనము ఈ విధముగ నున్నది. 

“డక సముదాయము యొక్క సంఖ్య, అ సముదాయము 

నకు అనురూపమగు 

యము.” ఈనిర్వచనమును వ్యాఖ్యానించుట కష్టము. దీని 
భావమును ఎవరికివారే [గహింవయత్నించుట ఉచితము. 

అంక శాన్ర్రృమున సంఖ్యను పూర్ణ సంఖ్య అను అర్థ 

ములో వాడుదురు. పూర్ణ నంఖ్యలను [ప్రధాన నంఖ్య 

లనియు (Prime numbers), మి [శో మ సం ఖ్యలనియు 

(Composite numbers) కండు విధములుగా భాగింవ 

నగును. (పతి సంఖ్యకు “ఒకటి” అను సంఖ్య “కారణాంక 

మగును, అందుచే “ఒకటి”అను సంఖ్యను [పథాన నంఖ్యగా 

నెంతురు. ఇదిగాక, (పతి నం ఖ్యయు తనకు తాను కార 

అన్ని సము'దాయముల నముదా. ౪ 

అంకొములు 

శాంకమగును. ఈ రెండును గాక, ఇతర కారణాంకము 

లేని నంఖ్యను [ప్రధాన నంఖ్య అందురు. రెండు సంఖ్యల 

“గరిమ సామాన్య భాజకము' (౮. C. ౯.) ఒకటి అయినచో 
ఆ సంఖ్యలు ఒకదాని కొకటి (పథధానములని అందుము. 

ఫర్మా సిద్ధాంతము(Fermar: 1601—1665); «P [వధాన 

నంఖ్యయొ, N మరియు P ఒకదానికొకటి (ప్రధాన నంఖ్య 

లైనచో (౧/1) ను లి నిశ్శేషముగా ఛాగించును”. ఈ 
సిద్ధాంత ఫలితమును నర్వనమత్వమున (Congruence) ఈ 

క్రింది విధమున |[వాయవచ్చును. 
౧౨-150) (mod ౨). 

ఇపుడు నర్వ నమత్వములను గూర్చి కొంత వివరింప 

బడును. 4=b (mod 6) అనగా, ౯ అను నంఖ్యను, రీ అను 

నంఖ్యను, € అను నంఖ్యచి భాగించిన వచ్చుశేవములు 

నమములని అర్థము, 

ఫర్మాసిద్దాంతమునకు ఉదాహరణము: క (పధాననం ఖ్య 

గావున 5, ఏ ఒకదాని కొకటి (వధానములు గాబట్టి, 

పా _ 1=80=0(mod 5). 

ఇళ్లే వో! - 1 = 2452 0(7206 3). 

ఫర్మాసిద్ధాంతసా ధా రణీక రణమును (Generalisation) 

ఆయిలరు (1707 - 1783) 1760 లో ఈకింది విధముగా 

[వకటించెను:- 

“mM, గలను రెందు సంఖ్యలు ఒకదాని కొకటి (ప్రధా 

నము లై నచో n® (౫) - 1=0(mod 7౧. 

ఇచట ఖీ(7) అనగా గ కంచు చిన్నవియు, ణకు 

(పధభానములును అగు ధనాంకముల సంఖ్యయని తెలియ 

నగును. P ప్రధాన నంఖ్యయైన థ(P)=.P-1 అగును. 
ఉదా : = 12 అయిన భీ (7)=4,ఎందుకన 1,5,7,11 

మా[తమే వై ధర్మమును కలిగియున్నవి. అనగా 12 
చలం 

కంశు చిన్నవియు, 12కు [పధఛానములును అగు అంక 

ములు నాలుగు మాత మే. కావున, గ్రే 151 

=624. ఇది 12 చే నిశ్ళవముగా విభాజ్యమనుట 

స్పష్టము. 

విల్బకా (Wilson 1741-17 98) సిద్ధాంతము అంక 

శ్వా న్ర్రమున మరొక ముఖ్యమగు. సిర్ధాంతము. డానిని 
ఈ [కింది విధమున వివరించవచ్చును:= 



అంకములు 

«Pp (పధాననంఖ్య మైన L+IXxX2Xx3Xx...x(P-1) 
గ రకాతుల 

=0(mod ల). 

(Converse) గూడ నిజమని రుఖవుసేయ బడినది. 

(న ల ళో aires భో (rn 

ఈ సిదాంతము యొక్క. విత మను 
ఖి 

(వినగ 9 

ఈ విళోమసి బ+ంనో రను/ఫొనుట గు (. 
(| 

[పే 'థఛానసం ఖరిలను 

మొర 

fag fg యాసల 2% 3 

అయినచో ౨ అనునది [పధ sons కావలయును. 

ఉదా వ ౫=7 అయిన ITFIX2XIXANS5N 6m 

1-+720=721l. Add 7 నిస్శేషముగ 

“కారణము 

/ గ్ a లో MN an అరే WY on We | మూరము. దీని నిట్లు నిగ go సగటును: 
గ్ 

(29 - 10౮౫0౯ P) 

భాగిం చదువ, 

) 
గీ ఎలి | 

( (ఖననం ఖ్య యగుటయ ఉలి 6 

ఇ" ఆలీ 

(పథాన సంఖ్య TI. oN 

[యవన రతన రల 11. qd 6 బే sy tA pay అంధ WM TAME. 

చిన్న విన్న సంఖ్యలను సతతం చుట In జై సట గరం 

ఈ సీధదాంనము 
య 

స » | 

సంఖ్యల విశతలస్టము (Factorial) అన) 
a by 

కంత్రు (శ మడు గును, 

Ares ig సోరీ ఆ Wom 1 Woy mw 
యు ల నటి rn. MOM ( న a 

i hes 114% (ఇ 

క fy గ జ 
గ్ నుగ నుల 1+ 

ఇంతవరకు మనకు తధిసిశ (పథాన సం ఖగలను గురీం చి 

కొంత 

11 18,17,19 

1950 

(ప ఛభాన 

4! (a wes pf 

(, "తశరిసికొనుట అవనరము. అవి ౨, వీ, ల, 

ఎం101, తల్. 65, 587... 

పరగు తెలిసిన “షిన్ 
tal 

సంవత్సరము మనగు 

సంఖ § [కిం వ (వా అపుబడినఏ, 1/0, 441, 

188, 460, 469, 231, T7891, 687, 903, 

T1565, 684, 105, 727, 

(ప్రధాననంఖ్య లన్ని గలను ? ఏటినంఖ్య సరినిగ ను]? 

అనంతమా ? (వధాన నంఖ్యల సంఖ్య అనంతమని “తలి 

కగా రుజువుచేయగలము. 

[దధాన సంఖ్యలను గురించి డిరిపి త (Dirichlet 

1805-1859) వివరించిననూ [తము మరొకటి ఇట్టుఉన్నది:- 
“2, లీ లు ఒకదానికొకటి (వధానము లై నచో an--hb, 

n= 0, 1, 2,...లో అనంతముగా ప్రధాన సంఖ్యలు 

గలవు.” 

7 చాల పెద్దసం ఖ్య యైన పుడు, దానికంశు చిన్నని అగు 

n 
[పథానాంకముల సంఖ్య రమారమి 10 అగునని 

హూడమార్డ్ (Hadamard), డిల వెల్లపొస్సిళా (Dela Vella 
Poussin} అను గంీత శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొనిరి. 

వర్గాపశ్శిష, వర్గావశ్ “స్ట్రతరయు సులు (Quadratic residues 
౮1 ళం 

and Quadratic non-residues) విపజిన సనం wien పష. 
ap) 

ree జ జి ఖ్ శి షీ (. / 5 hr 
లే స ఆ SW yak yh WO gmp ఇళ i Sy అ tray oie 1 CN 

టట 13 గ్ర యథ; 1 Wh మజ య WONT టంత ఫట i i రం లుగా 
శ్ we 

w] జట oy ci 

ar త PL he గ గ 
సును Fam ఓ (న WHI Ch నం చుక b= wr tye 

ca 

nd Mier wera i Me hr జ్య అబి ఈ NW ॥ , oa whan / శ 
SNH, DO శె MUM Tod లీలను నలా 

an 1 |. 4 శే 

(. లల అ wp ఆదీ | గ ళీ 

స అ ని గ ములంనుచు. 
న్స 

M3 oy ' Sn గ్ ఖ్ | శ bY ye భు 

"2, అను 7 టి ఖ్ లగి జ. నచ Fa నడ ల 

wits తేరి 0? 
OE) 

uae 1, 4 2, wi 7 * » Weg 

శ + న త న 1 గా os ' Me rr 
Ww, ఈ Ww Wn, Wy My iy 4 pn (| గ క. ‘rt 

We at a YAM 4, 4 l WE [0 టిసి నము 

| క oe | “a, న. టి / టి స్మ తగ్గ ఇ ల ॥ 

సంచుల DOD Mo, గే Da dye 8, 9 10, ఆ ఆల) 

ట్టి , ఇ Py ww ne జీ ( 1 ల శ్! |. 

7 లే గ్గ nA ఖీ RIS: i my Yh, nue l శ 4 ఆ ty rh 

.4 ఓ! * 1 /” pn ఖీ | " ॥ # wy | * yy Wa Ma gyi Hy pe ei gy We WH జ ws 

స "| ss (నే న్ a ను WATTS? ME AO వ tarp శ 

Wy mw స ఆ 
| ఫ్ ||. న. 1 Sng 7 

శ 

| ny hy "ef Tethys 4 we, ni 
2, 4 Wag meh hr ht gr [౮ ఆక 

స శ ॥ క. జ న్ ( గటు My న) గ త టి 
/ 

శ! Yh ww ARE 
Yr bt! yt [1 న l 1 

na 

wey wi Bom, 
Ww mens | Moma 1, వ 4 అం గలను . టుర్ by 

ఖే ti 

అనియు, మినిట్ 3,5,6 woah 7 cd by 
I) 

som ASD అనియు ఓ yo, 
ft వ. ఖీ 

జే 

వరాపశిష, పరావశి” షతర లబ్ధి అరు ములు ; 
1 CO fy 

1. తేరణు వర NEL పెటు 4; i సు REE SA మగును, 
గ by} న. 

ఓ) ey RD he wep టీ 4 సో ప NET Lan IAM 4 fy ౧ Wt DOM, 
fy ప, (లే a t) 

“) ఇ ty WE / గ fOr, Mow! ANN dv ©. DI DON 
fy tad గ ఖే “3 ల 

ఫ్ ఛి వో 1 ww, | | 

wh ఖో గో ghd నన ly 

టి 

ఇంక వరకు ఫివరిం చిన ఉదానంరంము యొక్క. సాధా 

Siro గ గ) Dud గ నల 
శో | 

“MH, అను అంకటు ఓర్ దడొని FY గై కీ [వ mer 

ము ల , Ar (mod ny ws Cure) కి ము సయ శునక 
గ్ | 

౫ విలునను పూ గ గ్ర సంఖ్యలలో శీ సొరించగలిగిన, 7” అను 

అంక గ అను అంకరయముక్ళు. వ me గ్ సే మనియు అటుల. 

సా థింపజాభి 'లకున్న rr అము అం | IM 

ఖ్ సత రను 

పై సర్వనమణత్యమును సొాధించగలుగుటకు ఆపశో ట్టి ore 
| 

( 

కము, సమర్గము ఐననిజంధన (Necessary and sufficient 

pm) 
a =l(mod my అని రుజువుచేయఎడి 

| iy వ ర్గూవ 

సన్యు అందురు? 

condition) r 

నది. ఇందులో థీ(గ) గురుతు మనకు తెలిసినదే. ౧ అను 

అంశె $(m), 20 యొక్క. గరిష్ట సామాన్య భాజక ముం 



చె అంశ 7, బేసి (ప ధానసం ఖ్య మొన, వలయు నిబం 

m-1 _ 
ధన 7 = గా మారును. 

ఢీ(౧౯=౧| - 1 అని మనము ముంచే గమనించితిమి. ఇచట 
“౯2, కారణము (77-13, 2 అంశెల గ, సొ, భా, వాల 

=1(mod m) 

లెజండర్ సంకేతము (Legendre’s Symbol) : P అను 

సంఖ్య 2 కంట భిన్న మైన |పథాననంఖ్యయ, P,5 అను 
అంకెలు ఒకదానికొకటి [పథధానములై న, తెజండర్ నం 

కేతము (శ్ర) నీ క్రిందివిధమున వివరించనగును:- 
ల్యూ జీ ల్లా nt బ్ ని నో అను అంశ £ యొక్క వశ్గానశిష్ట మైన (5)=1. 

న అను అంకె ౯ యొక్క వన్లావశి స్టేతరమయిన 
ఖ్ ఓ 

మనము 

(అనగా 

వ్యాఖ్యానించిన ఉదాహారణమును 

, 2, 4 అంకెలు 7 యొక్క వర్గావశిష్ట 

ములు; శి, 5, రి అంశలు 7 యొక్క. వన్లావశిశ్తే స్టీతర 

ములు అనుటను) లెజండర్ నం శేతముచ్వారా ఠః కింది 

విధమున [వాయవచ్చును:= 

(సే జ (సి = (సజు 

(3)=(4)=(4)= -1 
సాధారణముగా నువయోగించు ముఖ్యరనూ[త్రములు: 

D (= (7) (ఈ) 
Pl \ 

(2) (3 5) 1) (7 / 

2 rr (ది 
(3) (5) (ఆకే 

ఇ మూడు సూ[తములలో P బేసి (పథాన సంఖ్య, 

(2 తప్ప తక్కిన [పధానాంకము లన్నియు చేసి 
సంఖ్యలే యగుట గమనింప నగును) 

4. వర్గ పారస్సర్య సిద్ధాంతము (Quadratic Recipro- 

city Law): “4p” లు చేసీ [పథాన సంఖ్య లై నచో 

న... 
వై సూత్రములను ఉపయోగించి ఏదయిన ఒక సంఖ్య 

P అను బేసి (ప్రధాన నంఖ్య యొక్క వర్షావళిష్టమో, 

ఎందుకన 

అంకములు 

వన్గావశిస్టేతర మూ నులభముగా కనుగొనవచ్చును. ఒక 
ఉదావారణముతో అట్టి పద్ధతిని విశదికరింతము. 

ఉదా: 51 అను సంఖ్య 78 అను [వధాన సంఖ్య 
న గి జీ వ్ యొక్క వగా వశిష్టను [ వ గ్లావశ్విితరమ గ్ 

లెజండర్ నం కేతమున (శ) అని (వాని విలువ కను 
గొందము. (73 -22)= - 22 (mod 73) కావున 

~22 n=) 
(= స (గ్రా) CP (114) అని1వ సూ తము సవోయ 

మున [వాయగలము. కుడివైపునగల మూడు అెజండర్ 

ం"కేతముల విలువలు చేరు వేరుగా కనుగొందము; 

73-1 
(a) (=) =(-1)”* =-1బ్లచట రెండననూ[త్రము 

నుపవయోగించిలిమిీ. 

73: | 

(ల) (శ్య్రాజ( 0 * =+1 
నూ తము ఉపయోగింప బడినది, 

కు 
Ca 

(ఎ GH ((ఖట్ర=(-1 2. చటక, 

వర్గ పరన్సర సిర్రాంతము చూోడవ లెను. 

కావున ($శ్రీ = = (1) 

మరియు (111)= (రో ') మరొకమారు వర్షపారన్సర్య 

ఇచట మూడవ 

సిద్ధాంతమును ఉపయోగించితిమి. 

(7)= (7)=-M0=-1 
కాబట్టి (స్త్ర) =(+1) (1) (-D=-1 
అనగా (-22) లేక 51, 78 [పధాన నంఖ్య 

యొక్క వర్గావకి్ట బ్రుతరము, అన గా... 

X= -22 (mod 73) ని సాధించలేము. 

జాకోబి సంకేతము (2౦0019 symboh: ఈ సంశే 

తము లెజండర్ నంశేతముకంశు సాధారణ ధర్మ సం శే 

తము. దీనినిట్లు వివరించనగును;-= 

«Pp ఆేశేని బేసినం ఖ్య యనుకొనుము. P=1 అయిన 

(F)=($)=+1. ఇచట వ Pలు ఒకదానికొకటి 

[వ ధానములు. చా శ జ జ. XP, కావచ్చును. 



ఆఅంకములు 

PPP, లు పథాన సంఖ్యలు ; కి యొక్క (ప్రథాన 

కారణాంకములు. (35)= (5) (5) 

ఈ నంశకేత వివరణము లేజండర్ సం కేతమునకు భిన్న 

మయినను, ఈ సం కేతమునకుగూడ (1 ), (2 ), (8), 

(4) లే వర్తించును, 

వీజసంథ్యా క్షేత్రము (Algebraic number field) : 

కొన్ని ధర్మములు గల సంభ్యాసమూవామును సంఖ్యా 

జత మందురు. ఇట్టి సంఖ్యా ఇతములోని Ao, Ay, Aa": 

An సంఖ్యలచే aX" Fax tax =0అను బహుపద 

సమీకరణము నేర్పరించినచో, అట్టి సమీక రణము యొక్క. 

మూలమును “ఆ తేత్రమునై వీజనంఖ్యి అందురు. 

ఈ బీజనంఖ్య ఆ త [తములోని నంఖ్యలలో నొకటిగా 

ఉండవలసిన నిర్భంధము లేదు. విక రణ్యంక 

లోని అంకెలతో ౫ -2=0 అను నమీకరణమును నిర్మిం 

చిన, దాని మూలము V2 వికరణ్యంకము కాదుగదా! 

దీనికి విలోమనుగా జా జాలా 

'శేత్రము 

థీ అనునది F అను తత 3 బెల్జియన్ కా! గీ 
ము యు థీ జసం౦ ఖ్య : 9 ' క్. 

యెనచో, é3 తెతము 3 . ( 

లోని సంఖ బ్రలతో నిర్మింప | 

బడిన ఒకానొక నమీకర 

ణమునకది మూల 
మగును అనినులభ 

ముగా రుజువు చేయ 

వ చ్చు ను, ఇ ట్టి వీ జ 

సంఖ్యల సముదాయము 

కూడ ఒక కే|తమగును. 

Et త్ర వ్యాపనము 

(Extension of a field), | 

అంతశ్భాగముగాగల || : 

వచు: క హను. 0 అ అత నై 

PFD కీజసంఖ్య యగుచే K=I(¢) ను Fé 

"రెంటిని అంతర్భాగముగాగల నూవత్మతను స్మత్రముగా 

నిర్వచింతుము. అట్టిచో ఢీ F వీజనంఖ్య యగుప్తో (0) 

యొక్క పతిమూలమును.. F చు వీజస సంఖ్య యగును. 

వీజ పూర్ణాంకములు (Algebraic integers) ; w¥ du 

సంఖ్య యొక్క సూత్మతమ బహువద నమీకోరణ మునకు 

విక రణ్యంక గుణకము లుండినచ్ 

వీజపూర్థాంక మందురు. 

వీజపూ ర్లాంక సమస్తము ఒక నలయము (Rng) అగును, 
వి. ఎల్. సె; 

ఎం, ఎల్. ఎన్, 

అంగోలా. అఫ్రీకాదేశమందు నైర్భతి భాగమున 

* అట్టి ఫీ సం ఖ్వను 

ఉన్న పోర్చుగీనువారి వలన దేశము అంగోలా. దీని] ఉగ 

మున, బెల్టియజా కాంగోయును, శూర్చున ఉ 
యాయును, 

గ నర రెడు 

దతీణమున నే సర్భతి ఆకా భాగమును, 

పశ్చిమమున అట్లాంటిక్ _మహోనము(ద్రమును ఎలు. 

దీని సము [ధ్ర ఫీరోసు 
పొడవు 920 సుళు, దీనీ 

Oar 7) 

అం గోలా మొత్తము పై శాల్యము 00 50 0 4,80,000 చదర సు 

మైళ్ళు. ఈ న యు 1న 

తీరము ఎక్కువ చదు 

నుగా నున్నది. 

అచ్చటచ్చట ఎట్టు ఇనుక 

చిన్న 

గుట్టలును, ఎతైన సద 

కొండలును ఉన్నవి. 

సము ద్రతీరవు మెదా 

నము దేశములోనికి 80 

మెష్ మొదలుకొని 100 

రో చ చ్చుకని 

అందు 

రాతితో కూడిన 

మరి యేశేశ్రమునై నను. యిక శత్రచ్యావన. 
మందుము. 

ఉదా: పతి సంఖ్యా 'శేతమును, వికరణ్యంక 

యేత్రము యొక్క వక్ర వ్యావనమే.. 

భూమి పాచ్చుతగ్గులుగల ఉపరితలములతో సరాసరి 
5,100 అడుగుల ఎత్తు ఉండును. తూర్పున, ఉత్తరము 

నుండి దతీణము. వెపునకు వ్యాపించిన పర్వత శేణులు 

కనిపించును. ఈ రాష్ట్రమునందలి అత్యున్నతమైన శిఖ 



రము పేరు “లోవిటి”. దీని ఎత్తు 7,780 అడుగులు, 

మధ్య గత మైన పర్వతపిం క్తి పుష్కలముగా చెరిగిన తరు 

గుల్చములతో నిండియుండును. తూర్పున ఈ పీథభూమి 

కాంగో, జాంజెజీల నిమ్నుభాగముల వైపు ఒరిగియున్నది. 

దజీణమున ఇది చెట్టు చేమలు లేని ఇసుక ఎడారిలో 

కలిసిపోవును. 

అంగోలా దేశములో వశళ్చిమ ముఖముగా సము[ద 

మునకు వెక్కునదులు పవహించుచున్న వి. అవి అన్నియు 

చాలవరకు సెపర్వత మండలములోనే జన్మించినవి. అచ్చటి 

ముఖ్యమైన నదులు కాంగో, కాంగో అనునవి. లుంగ్వే, 

బుంగు అనునవి జాంబెజీనది యొక్క ముఖ్య మైన ఉప 

నదులు. అమితమైన వేడిమి, అమితమైన తేమ ఇచ్చట 

గల శీత్రోప్ట పరిస్థితులు. ఇచ్చటి సామాన్య మైన శీత్రోప్ల 

పరిమాణము 75° ఫా. గా నున్నది. సము[దతీరము 

నందలి, మైదాన |పదేశములు యూరోపియనుల నివాస 

మునకు అనుకూలముగా లేవు. పీఠభూమియందలి ఫీత్రోప్ట 

స్థితి మిక్కిలి ఆరోగ్యకరముగాను, పుష్టికరముగాను 

ఉండును. అచ్చటి శీతోన్షస్థితి, అచ్చటి వ్యాపారపవన ముల 

[ప్రభావమునకు లోనగుచుండును. ఏపిల్ నెలలొ అచ్చట 

వానలు మెండు. ఉ[గమైన తుపానులుకూడ చెలరేగును. 

ఈ మండలపు ఉత్తరభాగమందు అంతటను దట్టమైన ఉష్ణ 

మండల అరణ్య ములు కలవు. దథతిణభాగమున చిట్టడవులు 

వ్యాపించియున్న వి. అచ్చట. శుక్యులా, 'దేవచారువు, 

శుకు, నూక[మాను మున్నగు కలపకు పనికివచ్చు చెట్లు 

విరివిగాకలవు. మూ్యసెంబా యొక్క బెరడును, తోళ్ళను 

పదను చేయుటకు ఎక్కువగా ఉపయోగింతురు. 

అంగోలా యందలి ముఖ్య మైన పంటలు వరి, జొన్న, 

చోళ్ళు, చెరకు, దుంపలు, కాఫీ పొగాకు, వేరుసెనగ 

మొదలగునవి. ఇవిగాక పామ్ ఆయిలు, కొబ్బరి, క్రో క్రో 

మొదలగునవియు, తీరుతీరులపండ్లును లభించును. అంగోలా 

ఈ శాన్యభాగ మునందు వ[జములు దొరకును. ఇచ్చట 

మాంగనము, బగ్గు, రాగి, ఇనుము మొదలగు ఖనిజ 

ములుకూడ దొరకును, ఇచ్చట చక్కెర కర్మాగారములు 

కలవు. వీటియందు రమ్ (1m) అను సారాయి, తదితర 

అనుబంధ వన్తువులు కూడ తయారగును. ఈ రాష్ట్రము 

యొక్క అభ్యుదయము అంతయు అడవులకు, తోటలకు 

2 

అంటాం గా 
a 

సంబంధించిన వస్తువుల ఉత్ప క్రి పె ఆ ధారపడియుండును. , 

1950 సంవత్సరములో ఇచ్చటిజనాభా 41,25,266. 

ఇచ్చట నివసించు వారిలో పెక్కుమంది బంటూ, న్మీగో 

జాతులవారు. దకిణమున అనేక రకముల జాతుల ఆట 

వికులు (బుష్ మెన్) కలరు. ఉన్నత (ప్రదేశములందును, 

సము దతీరపు మైదాన[పదేశ ములందును పోర్చుగీను వారు 

నివసించుదురు. 

అంగోలా యొక్క. ముఖ్యపట్టణము సెయింటుపాల్ 

డిలొయాండా అనునది. దీనిని సాధారణముగ లొయాండా 

అందురు. లొయాండానుండి అంబ కా, మలాంజీ వరకు 

వేయబడిన 3 లుమార్షమును రాయల్ (టాన్సు ఆఫికను 

రై_లుమార్గ మందురు. ఇదిగాక, సము[దతీరపు శేవులను, 

అందలి ఎగుమతులకు వలసిన వస్తువుల నుత్చి క్తి చేయు వర 

గణాలతో, అనేక చిన్న నైలుమార్గములు కలుపుచున్నవి. 

రై లుమార్గము యొక్క మొత్తము పొడవు 1,442 మె. 

22,708 మైళ్ళ పొడవుకల రహాదారులును, దేశ చేశాం 

తర విమానమార్గములును కలవు. 

ఈ దేశమందు యంతములును, నేత వన్త్రములును 

ముఖ్యమైన దిగుమతులు. ఎగుమతులలో ముఖ్యమైనవి 

కాపీ, జొన్న, వ|జములు, రాగి, చక్కర, (పత్తి, రమ్ 

అను సారాయి, వేరుసెనగ, కొబ్బరి, కోకో, పొగాకు 

మొదలగునవి. జెంగో అఖాతమునందు బెం-గ్వేలా అనునది 

గొప్పశేవు. వర్తకము విశేషముగా పోర్చుగీను దేశము 

తోనే జరుగుచుండును. 

| శె. వి. రె. 

అంటార్ ,_టికా- అంటార్క్టికా దకీణ[ధువము 

వీద నున్న ఆరవఖండము. దీనిని మూడవ [పపంచము 

అని పేర్కొనుచున్నారు. అంటార్ టికు మండల మును 

మొట్టమొదట తరించినవాడు ఆంగ్లనావికుడు జేమ్బుకుక్ 

(1778). అమెరికా సంయు క రాష్ట్ర) వాసి పామరు 

అను వాడును, రష్యానావికుడు బెర్హింగ్ పోసెకా 

అనువాడును (1820) అంట్లార్ ,టికాను కనిపెట్టిరి. 

కీ. వ 1840 [పాంతమున అ మెరికాచేశలీయు డగు 

విలు అను నాతడు ఈ ఖండమును పరిళోధించెను. 

19881985 లో జరిగిన బిక్స్ నంచారము చాల 

ముఖ్యమయినది. _ ఈనాటివరకు చెక్కుమంది చానిని 

ఖీ 



అంటార్కొ-టికా 

పూరిగా కనుగొని విషయ సేకరణకు తయారగు 

చున్నారు. కాని 1,500 మైళ్ళమేర మంచుకట్టిన పదే 

దీనిముంగము 500 అ. మొదలు 15,00 అశుగులవరకు 

ఉండును. ఇంకను ఇటువంటి[పతిబంధ కాలు ఎన్నోనము[వ 

గర్భములో ఉండి 
శముమీద [ప్రయా ర్ 36 0 | 

ణము చేసి వివ అంటార్హినా తిరునని భావించ 
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అఖాంశము చాటిన 

భూమిలో ఉన్నవి. 

ఇం౦దు 10,00,000 

మంది మానవులు 

కూడ ఉన్నారు. 
ఇక్కడ చెట్టు లేవు, 

పరిళమకు 

అవకాళ మున్నది. |} 
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చాల అనుకూలముగా ఉండగలదు. అంటార్ ,టికా 

యొక్క (ప్రత్యేకత అది భూభాగాలన్నిటికీ దూరము 
గాను, సంబంధము లేనిదిగాను ఉండుటయే. కక”. 

65" ల మధ్య భూమి లేదు, లోశులేని సముద్రము 

గుండ [పయాణముచేసి ఈ ఖండమును చేరవచ్చును. ఈ 

ఖండములోకూడ కొన్ని |పదేశములు మంచులేకుండ 

నుండును. దతీణ|ధువము 10 వేల అడుగుల ఎత్తున 

నున్నది. ఇక్కడ మనుష్యులకుకాని, జంతువులకుకాని, 

తగిన ఆకర్ష ణకాన్మి అవకాళముశాని లేదు, రాస్ అను 

వరిశోధకుడు నీళ్ళలో తేలు చున్న మంచుగడ్డలగుండ వెళ్ళ 

వలసి వచ్చినది. దీనిని “రాస్ | పతిబంధక ముిఅని అందురు. 

10 

యుచున్నది. 8,000; 10,000; 15,000 అడుగుల 

ఎత్తుగల శిఖరాలు మంచుచే కప్పబడి ఉన్నవి. ఎరిబస్ 

శిఖరము చాలపెద్దది. ఈ శిఖరాలు న్యూూజీలాండు 

పర్వతాలను పోలియున్నవి. శీతోస్టస్థిశి చాల విపరీతముగా 

నుండును. 77°. ఫొ. ఉండవచ్చును. గాలి ఒత్తిడిలో కూడ 

మార్పులు ఉండి తదనుగుణముగా ఈ [పచేశములో పెను 

గాలివీచుచుండును. భూమిమీద పచ్చని |పదేశము తక్కువ. 

సముద్రములో జంతు, వృష జీవనము అధికముగా 

ఉన్నది. ఇక్కడ సీళ్ళు, అనేకరకాల పతులు ఎక్కువగా 

నున్నవి. 80,00,000 పహౌంశ్ల విలువగల తిమింగిలము 

లను, చేపలను, నీళ్ళను వకేఓ పట్టుకొనుచున్నారు. రాస్ 



(పదేశము, ఫాక్లాండ్ దీవుల [పదేశము ఇందులోనున్న 

ముఖ్య భాగాలు, 

ది, వి. "5, 

"అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) ఒకరినొకరు 
కలిసికొని తిరుగుటచే ఒకరినుండి మరియొకరికి కలుగు 

వ్యాధులకు “అంటు వ్యాధులు” అని లోకమున వ్యవవో 

రము. వ్యాధికలవారితో కలిసి మెలిసి తిరుగుటచే మంచి 

వారి కా వ్యాధులు అంటుకొనును గనుక "అంటుడు 

వ్యాధులు” అని పిలువబడుచు ఆనాటనానాట "డు అను 

నతరము లోపించి “అంటుడువ్యాధులు"” అను పదము 

“అంటువ్యాధులు”గామా|త మె వాడుక యందు నిలిచినది. 

ఈ అంటు వ్యాధులకు సంస్కృతమున “నాం కామిక 

వ్యాధులు” అనీ వాడుక. ఇట్లు అంటు వ్యాధులుగా చెప్ప. 

బడినట్టియు, చెవ్పత గినట్టి:యు రోగము లెట్టివి? అట్టివ్యాధు 

లంటుకొనుటకు గల కారణము లేమి ? అనుటలో భార 

తీయ ఆరోగ్య తత్వ దర్శనమగు ఆయున్వేధమున (వాధా 

న్యముగల శస్త్రచికిత్సా గంథమందు రాజర్షి యగు 

సుశుతు డిట్లు వర్ణించెను : 

(పనక్షా ధాత నంస్పర్శా 

న్నిశ్వాసా తృహ భోజనాత్ 

సహా శయ్యాాసనాచ్చా౭ పి 

. వ(స్త్రమాల్యానులేవనాత్ 

కుష్టం జ్వర శ్చ శోష శ 

నే శాభఖిష్యంద ఏవ చ 

సర్గికరోగా శ్చ 

నం|కోమంతి నరా న్నరమ్. 

ను. ని. అ 5-89 

రోగ|గస్తులగువారితో అతిగా కలిసియుండుటచేతను, 

పదేవడే రోగుల శరీరమును ముట్టుకొనుచుండుట చేతను, 

రోగులతో కలిసి భుజియించుటచేతను, రోగులతో కూడి 

పండుకొనుట చేతను, రోగులకడ కూర్చుండుట చేతను, 
రోగులు కట్టుకొను బట్టలను, రోగులు ధరించిన పూవులను, 

రోగులు వాడి మిగిల్చిన చందనాది అనులేపనములను ఉప 

యోగించుటచేతను, వ్యాధి|గస్తులనుండి ఆరోగ్య వంతు 

లగువారికి ఆ వ్యాధులు సంభవించును, అట్టు కలుగునట్టుగా 

నిస్హశింపబడిన వ్యాధు లివి : 

బెప 
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అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

1. కుష్టము, బి. జ్వరము, లి. కయ, 4. నేతరోగ 
ములు, ర్. (స్రీ పురుషుల నంయోగమువలన కలుగు 

“బట్టంటు”” “కారుకు” మొదలగు జన నేం్యదియ సంబం 

ధము లైన రోగములు, 

ఇది అంటు వ్యాధులకును, అంటు వ్యాధులు కలుగుట 

కును గల సామాన్య వివరణము. ఏ విషయము నైనను 

ఆయుర్వేద శ్వాస్త్రమునందు మొదలు సం|గవాముగా 

చెప్పి తిరిగి దానిని మిక్కిలి విపులముగను, శేలికగను, 

నిస్సంశయముగను, అర్థమగునట్టు చెప్పుట సంప్రదాయ మై 

యున్నది. . ఇందువలన రోగములను నిర్ణయించుట 

యందును, చికిత్స చేయుటయందును నులభత యేర్పడుట 

జరుగును. 

ఇట్టాకరినుండి మరియొకరికి సంక మించునట్లు చెప్ప 

బడిన యీ యెదు విధములగు వ్యాధులును, ఈ వ్యాధులు 

కలుగుటకు కారణములుగా చెప్పబడిన తొమ్మిది ఏధము 

లగు మార్గములును, సవిమర్శనముగ, నూ మ్యాతీనూ వృ 

ములుగా విభజింపబడి రోగములును, కారణములును, 

వేరువేర రెండువందలతొమ్మిది మార్గములు కోలవిగ పరి. 

కల్పన చేయబడినవి. ఈ పరికల్పనకంతకును వాత పి త్ర 

కఫములను (తిదోషములును, త్వ[గకృమాంసాదు లను, 

స_ప్పధాతువులును ఆధారముగ చేయబడును. నవ ధాతువు 

లలో అంశాంశకల్పనయందు రసమును విడిచి చర్మమును 

[గహింపవలని యుండుట శాస్త్ర ని స్లేశ్యము. ఇవిగాక 

యీ విభజనయందు చేర్చతగిన మరికొన్ని అంటు వ్యాధులు 

“జనవదోద్ధ్వంసక ములు” అను పేర నాలుగు తెగలుగను, 

పదుమూడు విభాగములుగను (బహ్మార్షి యగు చరకుని 

మతమును అనుసరించి (పత్యకముగ కలవు. (మనుష్యులు 

నివసించుపల్లెలు, పట్టణములు పాడగునట్టుచేయు రోగము 

లకు. 'జనపదోద్ధ్వంనక ములని వాడుక. ) చరకుని మతమున 

(వ త్యేకింపబడిన నాలుగు విధములగు ఈ వ్యాధులు 

కలుగుటకును గలకారణము గాలియు, నీరును దూషితము 

లగుట. సకల జీవ జీవం జీవనము లగు జలవాయువులు 

దూషితము లగుటకు [పజలయందు అధర్మ్శవ_ర్తనమును, 

వభుత్వన్థాయియందుగల [పజారోగ్యశా భాధి'కారుల అధి 

కార దుర్వినియోగవ ర్త ర్రనమును కారణములు. ఈ జన 

పదోద్ధ్వంసకములగు పదుమూడురోగ ములను వైనంఖ్య 



అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

యందు చేర్చిన మొత్తము అంటువ్యాధులు రెండువందల 

యిరువది రెండుగా లెక్కకు తేలును. ఈ వ్యాధుల 

యొక్కయు. కారణముల యొక్కయు వివరము లెట్లు 

తెలియనగునుః 

మొద లీ యంటు వ్యాధులు కలుగుటకు 

కారణములు తొమ్మిదియు, పదునెనిమిది భాగములుగా 

విభజింపబడును. ఆవివర మీవిధముగ తెలియగలదు: 

(1) (వన్లము : విశేషముగ క నిసియుండుట, ఈక లిసి 

యుండుట యనునది మూడువిధములు, 

1. కెగిలించుకొనుట. 

2. మిథునధర్శమున రమించుట. 

కీడించుట, (వనవిపోరము, 

జలక్రీడ.) ((వనజ్లమాలింగన రత్రిజల క్రీడాదీని.) 

స్మరదీపనము, (ప-8-సు 12, 

(2) గాత్రనంన్ల్రర్భనయు : పదేపదే శరీరమును తొకు 

చుండుట. ఇది మూడువిధములు. 

1. ముద్దులాడుట. 

బి ఒకరిన్ నొకరు కలిసికొని తిరుగులాడుట. 

రీ. మాటిమాటికి రహస్యావయవములను ముట్టు 

కొనుచుండుట. దీనివలన ర_క్షమునందు ఉష్ణ 

త్రయు, శుక శోణిత ములయందు 'క్లేజనతయు, 

అవయవములయందు ఉదైేకతయుక లుగును, 

(క్ర) నికారనయు : రోగినోటితో విడుచుగాలిని పీల్చుట, 

(నిశ్వాసమనగా పనివలన (శమచెందిగాని, లేక 

"వ్యాధివలన అలసటచెందిగాని నోటి వెంట విడుచు 

శ్వాస మునకు పేరు.) 

(4) నవాఖోజనయు : కలిసి భుజించుట, ఇది నాలుగు 

విధములు. 

1. రోగితోకలిసి ఒ కేప్యాతయందు భుజించుట. 

బి, రోగి తినివిడిచినఆహోరమును భుజియించుట. 

లి. రోగిచెపెట్టబడిన ఆహారమును భుజియించుట. 
4. రోగితో సరనన పం క్రియందు భుజించుట, 

(5) నవొళయ్యం : ఒకేపడక నుపయోగించుట, ఇది 

రెండు విధములు... 

1. రోగి పండుకొనుచున్న పక్కయందు పండు 

కొనుట, 

చెప్పబడిన 

అటలాడుట, 
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కుష్టములు 



ఈవ్యాధి కుక్కల సంనర్గత వలన సంశానమునుగూడ సదారోగపీడితులనుగా. చేయును” 



అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

తయామయా వ్యపస్మారి 

శ్వ తి కుష్టి కులాని చ 

చతుర్ణశకులా సీమా 

న్యపి బావ్యోని నిర్జి శేత్ 

అత్యుచ్చక మతి హన్వం 

అతివర్షం చ వర్ష యెత్ 

హీనాంగ మతిరికాంగ 

మాూామయాని కులాని చ 

సదా శానుకులం వర్జ్యం 

రోమశానాం చ యత్కులం 

అపస్మార కులం య చ్చ 

పాండురోగకులం భవేత్. 

“కులానురూపాః |పజాః సంభవంతీతి హోరీతవచనాత్ 

హీన|క్రియం విహిత క్రియారహితం నిష్పురువం, (స్త్రీ 

మా|తపరిశేషం,నిశళ్ళందః, విద్యా హీనం, రోమశం, సర్వావ 

యవనంరూఢరోమకం, ఆర్భసమ్, అర్ఫోరోగపీడితం”' అని 

. ధర్మనిక్ణయాధికారియగు యముడుకూడ ఇక్షు చెప్పెను. 

ఇట్టి (పమాదభరితము లగు కొన్ని వ్యాధులుగల (స్త్రీ పురు 

షులకు మరణదండన నయితము విధించి తుద కీ వ్యాధుల 

యొక్క వ్యాప్తి దేశమునం . దరికట్టవలసినదిగా [పభుత్వ 

స్థాయియందు దండనాధికారముగా శాసించిరి. ఈ అంటు 

- వ్యాధులను గురించి యింతవరకు జరిగిన చర్చ యంతయు 

సుకుతుని, మతము ననుసరించి చేయబడినది. 

ఇక [(బహ్మార్షి యగు చరకునిమతము ననుసరించి అంటు 

వ్యాధులుగా, జనపదోద్ద వ్రంనకములుగా వాడుకకలిగి 

తీవ వేదనాత్మక ములును, సద్యః |పాణవారములునగు 

విషమాచి, మశూచి, విసర్చి, విస్ఫోటము లను నాలుగు విధ 

ములగు వ్యాధులను అంశాంళకల్పనమున పదుమూడు 

శేదములుగా విస్తరించి సద్యః ఫల్మపదములగు చికిత్సా 

నహితముగ. శెలియచేయబడును. ఆ కల్పనవిధ మిది : 

1, బిమాబి * ఇది ఒశేవిధముకలదు. (తిదోషజనిత ము. 

(కలరా యని వాడుక యందు (పసిద్ధి కలదు.) 

2. మజాబి* ఇది రెండు విధములు. 

(1) శీతల : ఇది మందకఫము, జీణవాతముగల 

పిశ్తాధిక్యతచే జనించును. శరీరము నిండుగా 
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(2) 

ఎబ్లని, నన్నని పొక్కులు కలుగును. దీనికి 

పూత, ఆటలమ్మ, చీన్నమ్మ'వారు అని 

తెలుగునాట వాడుక కలదు. 

మహాశీతల : ఇది తీణపీ త్రము, రఫోల్బణము 

గల వా తాధిక్యతచే జనించును. తీవ వేదనా 

తృకము, నెనగలవలె బొబ్బలు వెద్దపీగా 

లేచును. నద్యఃపాణవారముగాగాని, విరూప 

కురూపములను కలుగ జేయునదిగా గాని 

పరిణమిం౦చును. దీనిని "పెద్దమ్మవారందురు. 

భం ఎినర్హిము : (పొకి వ్యాపించు స్వభావము కలది. 

“సర్పి” యని వాడుక. మవో తీవ వేదనలు 

కలిగించును. స్థాన ఫన ములచే సద్యః (పాణ 

వారము. ఇది పడువిధములు-- 

(1) కాలవిసర్పము: "కేవల పాతజనితము. చంకలు, 

(ల్సి 

కణతలు, గజ్జలు, రొమ్ము, వీవు, మోచేతి 
మడతలు, వీటియందు పళ్ళికలవ లె శాలినట్టు 

చిన్నచిన్న బొబ్బలు లేచును. రసి కారుటయు, 

లేకుండుటయు కలుగును. 

రక్తవిసర్పము : చె వాతజమువలెనే తక్కిన 
లక్షణములు కలిగి బొబ్బలు ఎరుపురంగు 

కలిగియుండును. 

జలవిసర్పము : శేవల కఫజనితము. వాత 

పిత్తజములవ లెనే తక్కిన లక్షణములు కలిగి, 

బొబ్బలు శెలుపుగను, నీరు నిండియున్నట్టు 

నిగారింపుగను కనువడుచుండును. ఇందలి 

రసియు శేలికగా నీరువలె నుండును. 
విషవిసర్పము :[తిదోషజనితము. పై లక్షణము 

లన్నియు నుండును. కందిన కంచురంగు 

కలిగియుండు బొబ్బలు కలుగును. 

అగ్నివిసర్భము : వాతపిత్తజము. లయ 

ములు పూర్వో క్తములే. బొబ్బలు మిక్కిలి 

మంటలు కలిగియుండును. 

(గంధథివిసర్బము : వాతకఫజనితము. నంధుల 

యందు మా(తమే |గంథులు కలుగును. మను 
ష్యుని ధనువువలె ముందునకు వంచి వేయును. 



(7) కర్దమవిసర్స్పము : 

గును, దీనిని "డి ఫ్రిరియా” యని పా శ్చాత్యు 

అనిరి. ఇది గొంతునుండి పెద్ద పేగుద్వారా 

హృదయము, ఆవమాళయమువరకు వ్యాపిం 

*.  చుటయు [పత్యేకముగ ఆమాశయమునం దే 

జనించి గొంతు మూసి కొనిబోవుటయు, ఆమా 

శయమునందును, గొంతునందును తీవ వేదన 

కఠిగించుటయు గలదు. మవో భయంకర 

మగు వ్యాధి. 

గీ బిన్నోటము న ఇది మూడు విధములు. 

(1) కాలస్ఫోటము: వాతో త్తరముగా కలది. శరీరా 

మంతయు వేదనాత్మక ముగ ఉసిరిక కాయల 

వలి పెద్ద బొబ్బలు లేచును. 

గళస్పోటము : వాతకఫోద్భవము. సె వలతణ 

ములు కలిగి కంఠమునందు మాతమే బహిః 

(వదేశమున కలుగును. 

విషస్ఫోటము: (తిదోపజనితము. వీష్తనందును, 

వక్షస్థలమునందునుకలుగును. దుశ్చికిత్సిత ము. 

ఇట్లీ మొత్తము 18 

పూర్వో క్షములు 209 

ఉభయము ఏకరాశళిగా ధువాంకము 2525 

ఇట్లు రెండువందల ఇరవై రెండుగా పరిగణనకు తేలిన 

ఈ అంటు వ్యాధులలో రెండువందలతొెమ్మిది వ్యాధులు 

తీవ పదనాత్మకములుగాని, సద్యః [వాణవ హారములు గాని 

కావు. ఇవి తలియనిబాధలను కలిగించుచు కాలాంతర 

|పాణహరణములుగా నుండును. జనపదోద్ద్వంసక ములగు 

పదుమూడు వ్యాధులును ఆశుచికిత్సావశ్యకత కలవి, తవ 

వేద నాత్మకములును, సద్యః [పాణవారణములును అయి 

యున్నవి. ఈ వ్యాధులకు “తు దవ్యాధూలనియు వాడుక, 

ఇందొక '*'మళూచికము* తప్ప మిగిలిన “విస్ఫోట, 

విమూచి, విసర్పములు” మవోత్వరితముగ [పాణములు 

వీయును. ''మళూచికము కొలది దినములు బాధించి 

(2) 

(ల 

చంవుటగాని, మనుజుని సౌందర్యహీనునిగా చేయుటగాని, 

చేయి, కాలు, కన్ను, ముక్కు, చెవి మొదలగు అవయవ 

ములయం దేదేని చెడగొట్టుటగాని చేసి విశుచును. 

కఫపి త్తజనితము. నోటి 
యందును అంగుటినుండి గోంతునందును కలు 

అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము). 

మిగిలిన విస్ఫోట, విసర్పములు, నాలు? దుదినముల .. 
నుండి ఒకవారమువరకు మనుష్యుని చంపుటకు గడు. 
విచ్చును. “*విషూచి” మాత మీచంపుటయందు నిర్హామీణ్య 

ముగ కొన్నిగంటలకన్న ఎక్టు వకాల మవకాశమీయదు. 

భయంకరములగు ఈవ్యాాధులనిదానచికిత్సలన్ని యుచరక, 

సుళుత, వాగ్భట, బృందమాధవ, మాధవనిదాన, బనవరా 

జీచుు యోగరత్నాకరములందును, ద్రైవవ్యపాాశయ 

చికిత్సా ధారముగ కర్మవిబాక మునందును చూడనగును* 

జనవదోద్ధ్వంనక ములగు ఈ వ్యాధులు పువ్యమాసాం 

తము వరకుగల వర్హాశళరర్థమంత కాలములయందు తరుచు 

కలుగుచుండుటయు,  [పతిపళ్లెపట్టులను, విశేషముగా 

పట్టణములను, నంగులనమరమువల అల్లక కల్లోలముగ 

చేయుటయు జరుగుచుండును. ఫాల్లున చై తము లాదిగా 

గల శిశిర వసంత [గీష్మములందు విషూచి మవోభయంకర 

ముగ వ్యాపించి తాండవ మాడుచుండును. క్రీ ఘముగ 

బలముగు చికిత్స లభించనిచో ఈ విషూచి నూటికి నూర్షు 

రను చంపియే తీరును. 

శా క్లేయు లీజనపదోద్ధ్వంనక ములగు వ్యాధులు చేవతా 

మవాత్యము కారణముగా కలుగు నని చేవీతం[త ముల 

యందు వర్ణించిరి. 

చేవీభాగవత, (తిపురాసిర్ధాన్త శేఖర, విన్గులతణము 

లిందుకు |[పమాణము, అందీ వ్యాధులకు [గామదేవతా 

రాథనము, జంతుబలి, జపవోవమాదికములు, శాంతి 

కరములుగా చెప్పబడినవి. కొలుపులనియు, జాతరలనియు 

ఈ విశ్వానమున జనబాహుళ్యమునం దీనాడును వాడు 

కగ జరుపబడుచునే యున్నవి. అందుచేత వ్యాధులు చేశ 

వ్యా _ప్పములు గాకుండుటయు, శాంతిచెందుచుండుటయు 
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చూడబడుచున్నది.. సత్య మేచై_నను చేవతారాధనమును, 

ఈ జపహోమాది శాంతికర్మముల _నాచరించుటయు 

ఆయుర్వేద మంగీకరించినది. ఇందు చరక పమాణ మిట్టు 

కలదు. విమానజ్ఞానము, లి వ అధ్యాయము, పదు 

మూడవ శ్లోకమునుండి 2ి1శే శ్లోోమునరకునుగల అభి 

ప్రాయమిచట సూచింవబడినది. (ప్రమాణమును కాంఠి౦చు 

వారు మూలమును చూడనగును. ఆ అభి ప్రాయమిది: 

వికృతిచెందిన వాయు, జల దేశ, కాలములు స్వఖావ 

ముగ ఒకిదానికంచు నొకటి బలమైనవిగా నుండును, గాలి 



అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

కన్న జలము, జలముకన్న దేశము, దేశముకన్న కాలము 

ఎక్కువ శ_క్రిమంతము లని నిశ్చయింపబడినది. గాలి, నీళ్లు, 

దేశము, కాలము, దూపితమైన యపుడు అందుకు 

తగిన యౌపషధములను జ్యాగ త్తచేసి వాడుకొనినయెడల 

అందు కనుబంధము లగు వ్యాధులు సోక చేరను. సోకినను 

బాధింపనేరవు. 

ఇదియుగాక ఉప దవకరములగు అట్టి వ్యాధులు సంభ 

వించు సమయములందు సత్యము, భూతదయ, త్యాగము 

బలి, దేవతారాధనము, మంచినడవడిక (శుచిత్వము) 

ఇతరులకు మేలుచేయుట. పుణ్య క ర్మలనుచే యుట, (బ్రహ్మా. 

చర్యనియతి, [బవ్మాణ్యులు, జి లేం దియులు నగు మవా 

రులయొ క్ర ధర్మబోధనలను వినుట, జ్ఞానవయో వృద్ధులను 

సేవించుటచే ధార్మికమైన నడవడికయు, సాత్వికమైన 

అలవడినవారితో కలిసీియుండుట 

ఆయుమ్యరవణకు చికిత్సగా చెప్పబడియున్నది. 

ఈ వ్యాధులనుండి రఠింపబడుటకు శీ ఘుఫల[ పదములు 

సకల జనోవరోగములు నగు ఒకటి, రెండు, మూడు 

మనః[పవ్భ_త్తియు 

యోగము లిట ఉదాపహారింపబడును. అందు 'విషమూదచి' 

యం దీయోగము వాడుకొనవలయును. 

(పాణ(పదవటి [ 

1. జాలింతబోలు తు. కి 

2, మృర్హారు శృంగి తు 1 

8. ఇంగిలీకము తు 1 

4. రససీందూరము తు. 1 

కల్పన ఈ (దవ్యములు శుద్ది అక్క రలేక యే 

ఒక్కచో కలిపి, కల్వమున భాగా మంచినీటితో నూరి, గురి 
గింజలంత మాతలుచేసి యుంచుకొనవలయును. 

(ప్రయోగవిధి ;. ఒక మాతను ఇచ్చి, ఒక గిద్దెడు పులి 

చల్లను (తాగించవలయును., ఇట్లు ఆరారు గంటల కూర 

పర్యాయము వ్యాధివూ ర్హిగా నిలిచిపోవువరకు ఒక్భా క్క 

మాతను ఇచ్చి తగినట్టు చల్ల ల్లీ (కాగించుచుండవలయును. 

విషాచి చి(కలరా) దీనివలన నిలిచిపోయి రోగి బాగుపడును, 
ఒక వేళ వ్యాధి. ఉద్భ్రతముగా నున్న యెడల వ్యాధి 

నిలచి: 'నెమ్మధించువరకు గంట కొక మాత, ఇచ్చుచు, 

నాలుగై ధు తులములు సుమారు మజ్జిగ [తాగించుచుండ 

చుట్టు పక్కల వ్యాపించియున్న పుడు ఈదిగువ యోగ 
రు 

మును సేవించినచో విషూచి చారిదరకి చేరదు. 

యోగము := 

1. పాలు తు. 10 

వ, నీళు తు. ర్ 
ఇవి 

లి. నల్లని జీడిగింజ 1, 

జీడిగింజను క త్రిరించి పాలలో వేసి నీళ్ళు ఇగురువరకు 
సన్నని మంటవై కాచి ఆ పొలలోని జీడిగింజను తీసి సేసి 
పాలకు తగినట్లు పంచదార కలిపి, ఉదయము వరగడుస్సు 

ననే (తాగవలయును. 

ఇది ఒక మనుషమ్యునకు కావలసిన పమాణము, ఇట్టి 

కాచినపాలు పిల్లల వయసునుబట్టి ఓక తులమునుండి 

హెచ్చించుచు, తగ్గించుచు | తాగించవలయును. ఇది ఒకే 

రోజు తీసికొనిన చాలును. ఆ కారున శా వ్యాధి తగులదు. 

ఆరుమానముల కీ శరీరమున 

నిలిచియుండి యీ వ్యాధిని దరికి జేరనీయదు. ఇందుకు 

పథ్యపాన నియమములు అనుసరింప పనిలేదు. 

మశూచి, విసర్చి, విస్ఫోటములవిషమయములో నైపు 
ణ్యముగల  చికిత్సకులు వెంటనంటి. చికిత్స నీయవలసి 
యుండును. ఈ వ్యాధు లన్నియు అసలు జాధింపకుండు 

అనగా యయొవధబలము 

. నట్టు ఎవరికివారు వసం తారంభమగు చై (తమానమునందు 
గాని వై శాఖ మాసమునందుగాని (పతి సంవత్సరము 

ఈ దిగువ కల్పమును సేవించుచుండవలయును. ఆ సంవ 
- తృరమంతయు, ఎట్టి దుష్ట వ్యాధులును వారిని బాధింవ 

జాలవు, 

నింబకల్పము :;= ఫ్ 

1. చేవ ఈనెలు. తు. ర్ 

లి. పటిక జెల్ల పుపొడి తు, 1 

(దీనిని కలకండ, మిళి, 

నాబోతు అని వాడుదురు.) తు. తు. 64 

వలయును. ఇది వ్యర్థముశాని జాపధము. ఈ వ్యాధి 
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కల్పన : వేప యీనెలు పచ్చివి రోటిలో గాని, కల్వ 
ములో గాని బాగా దంచి తగినట్టుగా నీళ్ళుపోసి "తేటగా 
నీళ్ళు పిండుకొనవలయును. వడియబోసికొన వలయును. 

ఈ కల్కము G4 తులాలకన్న ఎక్కువ ఉండరాదు. 
జీలక [ర వేయించి పొడుము చేయవలయును. ఇచట 



మామూలుగా వంటలయందు ఉపయోగించు జీలకరనే 

ఉప యోగించవలయును. జీలక[ర చూర్షమును, పటిక 

బెల్లపు పొడియు, ఈ కల్కమునందు కలిపి [తాగవల 

యును. ఇది ఉదయము వరగడుపుననే సేవించవలసి 

యున్నది. ఇట్లు మూడు దివసములు, మూడు ఉదయ 

కాలములయందు (తాగవలయును. 

సేవనవిధిః:= ఈ కల్కము (తాగిన వెంటనే దిగువ 

చెప్పబడిన విధిపకారము నిద్దము చేయబడిన “సిరాను 

అయిదునుండి పదునెదు తులముల వరకు తినవలయును. 

ఆ దినమంతయు ఉప్పు, కారము, పులుపుగల పదార్థము 

లను తినరాదు. పాలు,  వంచదారలతోగాని, తియ్యని 

చల్ల తో గాని వరియన్నము భుజింవవచ్చును. సెనమునె 

వేపి, పండునిప్పుల కాల్చిన గోధుమ రొ్టిలను ఈ 

“సిరాితోగాని పాలు పంచదారలతోగాని య థచ్చగా 

తృప్కియగువరకు భుజించవచ్చును. మధుర పదార్థమే 

యెక్కువగా తీసికొనుట మంచిది. ఈ జొవధ సేవా కాల 

మున ఆపహోరవిధి యిశ్లు యుండవలయును. నాలుగవ 

దినము మొదలు పులుపు, ఉప్పు, కారములను కొంచెము 

కొంచెముగా వాడుకొనుచు నేయి, పాలు, పంచదార 

లను తృప్పిగా తీసికొనుచు ఏడు దివసముల వరకు 

కమాభివృద్ధితో ఈ విధి ననునరించవలయును, 

ఏడు దివసముల విమ్మట స్వేచ్చావోర విహారములతో 

మెలగవచ్చును. ఆ వడు దివనములయందును పులుపు 

ఎంత తక్కువగ వాడిన అంత మంచిది. అట్లీ జాపధ సేవ 

వలన ఆ సంవత్సర మంతయు ఎట్టి భయంకరమైన వ్యాధు 

లును దరిజేరవు. మరి యొక విశేషము. ఈ జొవమధసేవనము 

వలన శరీరమునగల జాపసర్షిక రోగములన్ని యు పోవును. 

బలము, వర్చస్సు కలుగును. ఆరోగ్యము నరిగానుండును. 

శు|కరజో దోషములు పోయి సంతానము కలుగును. 

గర్భిణీ స్త్రీలకు మూడవమాసమునందును, వడవమానము 

నందును ఇచ్చు ఆచారము గలదు. దీని వలన సంతానమున 

శెట్టి మేవావ్యాధులును కలుగవు. తల్లి దండ్రులకుగల 

యే యితర వ్యాధులైనను సరే గర్భస్థ శిశువునకు అంట 

జాలవు. 

 సిరాచేయువిధానము: 
1. గోధుమరవ ౨0 
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అంటువ్యాధులు(ఆయుర్వేదము) 

2. నేయి తు. 10 

రీ. పంచదార తు. లి0 

కల్పన :. గోధును రవను ఈ నేతియందు దోరగా 

వేయించి యుంచుకొన వలయును. పంచచారకు తగినట్టు 

పాకమునకు నీళ్ళుపోసి ఉడికించి, లేతపాకములోనే ఈ 

పాకును వడియ గట్టి అందీ రవ కలిపి మందాగ్నియందు 

తిరిగి పక్వము చేయువలయును. ఇక్కడి కీసిర సిద్ధమెనది. 

ఈ పరికల్చ్బన చే భాగములను పెంచుకొని, యెంత ఎక్కు 

వగానైనను సిద్ధము చేసికొనవచ్చును. దీని యందు వచ్చి 

కర్చూరము (ముద్దకర్చూరమ్యు, కుంకుమపువ్వు, ఏల 

కులు, జాజికాయ, జాపత్రి చేర్చిన సుగంధముగను, 

పౌష్టికముగను ఉండును. ఇందు సీమబాదము పప్పు చేర్చ 

వచ్చునుగాని అది లూ చెప్పిన భాగము ననుసరించి 

గోధుమ రవలో నాలుగవ భాగము శచేర్చవలయును. 

అట్లు శేర్చు నెడల బాదము పలుకులను తగినంత నేతితో 

దోరగా వేయించి, మెత్త గానూరి బై పాకమునందు 

బాగుగా కలియునట్లు పొయిమీద నే వేసి దింపవలయును. 

మిగతా చెప్పబడిన సుగంధ [ద్రవ్యము లన్నియు పొయి 

మీద నుంచి దించిన పిన్ముట వేసి, కలిపి, మూత మూయ 

వలయును. ఇది యే దినవున కాదినము చేసికొనిన మం 

చిది. అది రుచ్యము, బలవర్గనము అగుటయేగాక జొ షధ 

సేవనానంతరము వెంటనే తీసికొనుటవలన సె త్యో[దేక 

మును కలుగ నీయదు. సె ఒకటి, రెండు, మూడు 

యోగములును మచ్చున కీయబడినవి. 

ఇది గాక ఆయా బుతువులందుగల కాలదోషముచే 

వాతోదకములు. దూపితములై వ్యాపింపగల దుష్ట్రము 

లైన ము[దవ్యాధు అంకురింప కుండునట్లు నిరోధించుట క్రై 

ఆయుర్వేద చికిళ్సా సిగ్రాంతమునందు సం|గహింపబడిన 

అనేక ది వె్యషధి కల్పములు, సిద యోగములు కలవు. 

నీటిని, వాయువును శుభము చేయుటకు అనేక ఉపాయ 

ములు చెప్పబడినవి. నీటిని బావులందుగాని, చెరువులందు 

గాని శు[శ్రముచేయవలయునన్న కొన్ని [పప (ద్రవ్యము 

లను అందు వేయవలసి యున్నది. వాయువును శుభము 

చేయుటకై ధూపములు, అగదఖీరి నినాదములు, జాషపధ 

లేపములతో కూడిన ధ్వజపళతాకారోహణములు. కలవు. 

అవి చరక సు కుత ములందును, అగ్ని, గరుడ పురాణము 



ఆ౦టువ్యాధులు-ఎల్లోపాతి' - 

లందును, వరావా సంహిత, మానసోల్లాసము, అభిలపీ. 

తార్ధ చింతామణి, "కౌటిల్య అర్ధశాస్త్రములందును 

చూడవలయును. 

కాలధర్మము ననునరించి ప[డుశువు లందును భిన్న 

భిన్నములగు ఆయా వ్యాధులు కలుగుచున్నను, విశేష 

ముగ వినర్ల ఆదాన కాలములయందు మధ్య బుతువు 

లగు శరద్వనంతములు మిగుల భయంకరములగు 

వ్యాధుల కునికిపట్టు లని వర్ణింపబడినవి, 

వర్దా శర ద్దేమంత బుతువులు. 

సూర్యుడు తన కిరణ [పసారమున భూమికిని, అందలి 

పదార్థములకును బలమొనంగును. ఆదానకాలము శిశిర, 

వసంత, (గీవ్మ బుతువులు. ఈ బుతువులందు నూర్యుడు 

తీ వమగు తన కిరణ (పసారముచె భూమి నుండియు, 

పదార్థములనుండియు సారవంతమగు బలమును 

లాగుకొనును. ఇది ఆయుర్వేద సిద్ధాంత పరిచయము. 

దీని నిట్టుంచి విజ్ఞాన విషయ వి శేషాత్మకములగు 

పురాణోతివాోనములయందు సహితము ఆయా ధర్మము 

లుపదేశించు సందర్భములలో శరద్వసంతములు వ్యాధు 

లకు ఆకరము లని చెప్పబడినది. కొమ్మ నామాత్య పు[త్రు 

డగు సోమయాజి తిక్క నామాత్యుడు తన అం (ధికృత 

మహాభారతమునం దిట్లు వర్ణించెను: 

విసర్గకాలము 

అందలి 

అరయన్ సర్వజనొాఘ నాళనము లై 

యత్యంత ఘోరమ్ములై 

పరమచ్యాధి కరమ్ములయు గడు ళో 

భా స్ఫూర్చి నొప్పారి శాం 

కరికిం [బీతి కరమ్ములై మిగుల వే 

_డృల్ జేయు లోకాళి కీ 

శరదారంభ వసంతముల్ శమన దం 

ప్రా [పాయముల్ భూవరా |! 

ఇందు శరద్వసంతములు యముని కోరలవలె మహో 
అపాయకరము లని బోధింపబడినది. శరర్ధమంతబుతువు 

లందలి కార్తీక మార్గశీర్ష కృష్ణ శుక్ల పతములు యమ 

దంష్ట్రిలుగా వర్ణ ంచి “స్వల్ప భుకోహి జీవతి” కొద్దిగా 
హారము శేయుభాజే నుఖముగ జీవించునని అయుశ్వే 

ఈ బుతువులందు. 

దమున చెప్పబడెను. అందుకనియే ఏ బుశువులం-దెనను 

సరే వ రోగములచేతను చిక్కకుండునట్టు మంచి నడవడిక 

కలిగియుండ వలయునని ఆయుర్వేద మాచేళించినది. 

నరో హిళావోర వివోర నేవీ 

సమీత్యు కారీ విషయే మ్వనగ్నాః 

దాతా నమః నత్యపరః తమావాన్ 

ఆపఫోపసే వీ చ భవ త్యరోగః 

చ. శా. 2.46 

దేశ కాలములకును, శరీరమునరును 

ఆవోరవిహారముల నువయోగించుటయు, 

నాలోచించి పనుల 

త్యాగ రీలతయు, 

ఫాాత్రములగు 

మంది 'ెడుట 

“కేయుటయు, ఇంద్రియ ని[గవాము, 

ఓరుపు కలిగి 

సేవించు నాతడు రోగ 

ముల పొల్పడక సుఖముగా నుందును. 

ఇల ఇ ed OY + 
On WN సమశ్వబుద్ది, సత్యని స్ట 

జ్ఞానానుభ వములు గల వారిని 

మతి ర్వచః కర్శనుఖానుబంధం 

సత్వం విధేయం విళచా చ బుద్ధిః 

జ్ఞునం తపః తత్పరతా చ యోగే 

యస్యా స్పి తం నానుతపన్సి రోగాః 
చ. గొ, 2.47 

భవివ్యచ్భాగ్యోదయమును గోరు మనోవాక్కర్మ 

ములు కలిగి సాత్వికత, వినయము, వినీర్మలబుద్ది, ఆత్మ 

వివేకము, తపోభిరతి, యోగతత్పరత ఎవరికి కలిగి 

యుండునో అట్టివారిని [కూరములగు రోగములు వేధింప 

జూలవు. 

మానవ ధర్మత త్వ బోధన మగు ఈ ఆయుర్వేద 
సిద్ధాంతా దేశమును అనునరించి నడచినచో భయంక 

రము లగు అంటు రోగముల పొల్చడక వంశవర్ణనులై, 

శతాయుష్మంతు లై, పీర్య వంతము, మేధాయుష్మంతము 

నగు సత్సంతాన సౌభాగ్య సంపదలు కలిగి, మనుజులు 

మనుజులుగా మనుష్యానంవము సంపూర్ణముగా ననుభ 

వించి దేవతాత్ళు లగుదురు, 

వే. తి. వెం రా, స్వా. 

అంటువ్యాధులు- ఎల్లో పౌతి- 

ఘటసర్సి (డిఫ్ఫీ రియా := ఇది ఘటసర్చి సూవ్మ 

(కిములవలన సంభవించును. ఇది. తుంపరల వలన కలిగిన 

సంపర్క దోషమువలనను, రోగి ఉపయోగించిన గ్లాసులు, 

18. 



చెంచాలు మొదలగు పరికరముల ద్యారమునను 'వ్యాపిం 

చును.. కొందరు ఘటసర్చి వాహాకులు నోటిలో [కిము 
లున్నను తామిందులకు గురికాకుండుటయు కలదు. ఇది 

గొంతుకవద్ద [పారంభించి, పిమ్మట ముక్కులోనికిని, 

గాంతులోపవలి ఊపిరిగొట్టములోనికిని వ్యాపించవచ్చును. 

చెవి, కంటి గుడ్డు వె వి పొర, భగరం[ధము, చర్మమునందలి 

గాయములు మున్నగు తావులందుకూడ ఘట సర్పి 

రావచ్చును. ఉపరితలము పె ఈ (కిములు వృద్దిచెంది 

సన్నని పొరను ఉత్పతి చేయును. శరీరజన్య విషము 

(టాక్సిన్ )కూడ [క్రిముల మూలముననే ఉత్ప త్తి యగును. 
అవి శరీరములోనికి ఇంకి వాదయ కండరములను సరి 

దిద్దు నాడులకు వోనిచేయును. పిల్లల యొక్క స్వర వేటి కా 
మార్గములందు ఊపిరి పీల్చకుండా అడ్డు కలుగుట తీవ 

ఫలితములకు కారణమగును. అంకురంచు. కాలము జి 

మొదలు 4 దినములవర కుండును. (పతి పిల్లకు ఆల్ము 

(పెసిపిశుశుడ్ టాక్సాయిడ్ నూది టీకాల నిచ్చుటయు, 

బిడ్డ మొదటిసారిగా బడికి పోవునపుడు మరియొక అద 

నపు మోతాదును ఇచ్చుటయు ఇందులకు తీసికొనవలసిన 

నిరోధక చర్య. విదేశములలో ఈ పద్దతిని అవలంబించి 

వ్యాధిని కనీస సరఖ్యకు తగ్గింపజాలిరి. ఈ వ్యాధి వచ్చిన 
పిల్లలను వేరుగ నుంచవలెను. వారికి శరీరజన్య విషవ్యతి 

'రేకమయిన జొషధములను (ఆంటీ టాక్సిన్ సీరం) అవ 

సర మైన మోతాదులో ఉదయము, సొయంశాలము 

వ్యాధి నిర్మూలింపబడువరకు ఇవ్వవలెను. క నీసము 

మూడు వారముల వి[శ్రాంతి అవసరము. 

నూర్గమునకు అడ్డు కలిగిన యెడల శస్త్రచికిత్స అవసరము, 

చెన్సిలికా, ఘటసర్చి [కిముల్నపై పనిచేయగలదు. కావున 

దానిని ఇవ్వవచ్చును. శరీరజన్య ఏవ వ్యతిరే కాషధము 

ఉపయోగించుట వలన ఈ వ్యాధిచే చనిపోవువారి 

సంఖ్యను నూటికి 25 మొదలు 50 వరకు ఉన్న దానిని 

నూటికి 2.5నకు తగ్గింపజాలిరి. 

విష పెత్యజ్వరము (ఇన్ ప్లయంజా) := ఇది రసి వలన 

కలుగును. తుంపురులచే నంపర్కదోషము వలన 

వ్యాపించును. శీశకాలములో నిది దేశ పాధాన్యముకల 

వ్యాధి. అంటువ్యాధుల కాలములో ఇది వ్యాపించుట 

' కవకాశము కలదు. అంకురించు కాలము 1 మొదలు లి 

స్వర పేటికా 
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అ ౦టువ్యాధులు- ఎల్లో పాతి 

దినముల వరకు ఉండును. పొడిదగ్గుతో 5 దినములపాటు 
జ్వరము ఉండుట దీనియొక్క లక్షణము. శ్వాస 
(ప్రాంతపు వైభాగమునకు చిక్కు కలుగుటయే పొడిదగ్గు 
వచ్చుటకు కారణము. జ్వరము తగ్గిన కొన్ని దినముల 

వరకు రోగికి బలహీనత పొడిదగ్గు ఉండును. ముక్కున 

కిర్ముపక్క-ల నున్న యెముకలలో వాపు, చీము పర్ప 
డుట (వెనొసై టీస్), శ్లేప్మాధిక్య జ్వరము (న్యూమో 

నియా) వచ్చుట మున్నగు క్లిష్ట పరిస్థితులు ఇందు. ఏర్పడ 

వచ్చును. ఈ వ్యాధిని [కమి వ్యతిరేక జె మధముల 

ద్వారా తగ్గింప వీలు కలుగును. 

కోరింతదగ్గు (హూపింగ్ కాఫ్ ):. ఇది బహు 

త్మీవమెన సంపర్కదోవము వలన సంభవించు వ్యాధి. 

[కిములచే కల్లి, తుంపురుల వలన సంపర్కదోషముచే 
వ్యాపించును. అంకురించుకాలము 7 మొదలు 14 దిన 

ముల వరకు ఉండును. [పారంభదళలో పడినెము, దగ్గు 

ఉండును. ఒక వారము దినముల తర్వాత తీవమెన 

దగ్గు, బాధ, బొబ్బరించుట [పారంభమగును. రక్తములో 

(నవాజముగా 20 శాతమునకు బదులు) 70-80 

శాతము లింఖభానసెట్సు ఉండుట కాననగును, సంవత్సరము 

లోపు వయస్సుగల పిల్లలకు ఇది వచ్చినయెడల మరణించు 

(పమాదము ఎక్కువగా. నుండును. శ్వాసనాళ శ్లేష్మాధిక్య 
జ్వరము, లోపలనున్న తయవ్యాధి చైటపడుట, చంటి. 

బిడ్డగుణము మొదలగునవి కలుగవచ్చును. ఈ వ్యాధి 

6 మొదలు రీ వారముల వరకు ఉండును. ఉపళమనౌష 

ధములను, ఆర్వోమెసిన్ వంటి (బాడ్ స్పెక్ట్రం (క్రిమి 

వ్యతి రే కావషధములను ఇచ్చుట ఇందులకు చేయవలసిన 

చికిత్స. ఇందుమూలమున వ్యాధి వీ వత తగ్గి, దగ్గుబాధ 

రోజునకు పెక్కు పర్యాయములు రాకుండ ఉవశాంతి 
కలుగును. ఇందులకు తీసికొనవలసిన నిరోధక చర్యలు-- 

1. నిరోధక సూదిమందు. ఇచ్చుట, 2. ఆ వ్యాధిగల పిల్ల 

లను వేరుగా నుంచుట.. 

గవదబిళ్లలు ( మంప్పు ఏ:= ఈ వ్యాధి రసి (వై రస్ స్ 

వలన కలుగును. అంకురించు కాలము 17 మొదలు 18 

దినముల వరకు ఉండును. కొద్ది జ్వరము, బుగ్గల యొద్ద 
మాంన్మగంభుల వాపు ఉండును. ఇందు. వచ్చు కి స్ట పరి 

స్టీతులు- 1. వృషణములు వాచుట్క 2. కీళ్ళ నొప్పులు, 



అంటువ్యాధులు ఎల్లోపాతి 

8. స్వాదుపిండము(పాం[కియాన్)వాయుట, 4. మెదడు 
వాపు. వ్యాధి లకణానుసారముగా చికిత్సచేయవ లెను. 

గ్రాండులరు జ్వరము :- ఇది పిల్వలలోను 

లోను ఒక రకపు రసివలన వ్యాపించు వ్యాధి. అంకు 

రించు కాలము 5 దినములు మొదలు 10 దినముల వరకు 

ఉండును. ఈ (కింది రకములుగా ఈ జ్వరము వ్యాప్తిలో 

నున్నది. 1. మెడల[గంధులు వాచి, పెద్దవై, జ్వరము 

వచ్చుట, =. గొంతు నొప్పి యుండుట. రక్తములో తెల్ల 
కణములు హెచ్చుగా నుండును. నవాజముగ 4 శాతము 

నకు బదులు మానొసె టులు 6075 శాతము ఉండును. 

వ్యాధి లక్షణానుసారముగ చికిత్స చేయవలెను. 

స్కా_ర్లెటు జ్యరము :. ఇది ఇంగ్లండు మొదలగు 

శీతల దేశములలో మాత్రమే వచ్చును. ఇది సంపర్క 

దోషమువలన నంచలిం చెడు జ్వరము. స్ట్రైపొకాకస్ హిమ 

విటికస్ అను (పత్యేక [క్రిముల వలన కలుగును. గొంతు 
కంతయు మంటతో వాచుట, చర్మముమిద పొక్కులు 

లేచుట ఉండును. నాలుక యొక్క. కొనలు ఎజ్జబడి మధ్య 
భాగము తెలు పెక్కును. జ్వర ముండును. విషజన్య రక్త 

దోషము కలిగినచో వ్యాధి త్మీవరూపములు ధరించును. 
రోగిని తక్కినవారి నుండి వేరుచేయుట, స్టైల్ట్ కోకల్ 
(దవమును నూదిమందుద్వారా ఇచ్చుట, “పెన్సిలిన్ మొద 
అగు సూదిమందు లిచ్చుట- ఇందులకు జరుగవలసిన 

చికిత్సలు. 

విషసర్చి రోగము (ఎరిసెపెలస్ ):. తీ వమగు 
ఈ అంటురోగము హిమొశై టిక్ స్ర్రైష్టాకోకన్ తో స్థానిక 

సెదల 
ది 

న 8 సాకి ఆ ర్గపు గాలిని బల్బుట వలన ఆ వ్యాధి స 

సంపర్కదోషము వలన సంభవించును. జ్వరము, చర్మము. 
మీద ఎట్లటి వాపు ఉండును. ఇది సొధారణముగా 
ముఖముమీద, పిల్లలకు నాభిజ్థానము [పక్కన కలుగును. 

"పెన్సిలిన్ ఇచ్చుట ఇందుకు తగిన చికిత్స. 

_ దొమ్మరోగములు ( ఆంధత్రాక్సు ) :- జంతువులకును, 
లేక వాటి చర్మములకును, రోనుములకును సమీపమున 
నుండు వారికి సంపర్కదోవముచే [కిములవలన వచ్చు 
వ్యాధి. రోగపీడిత మెన జంతువుల రోమములచే చేయ 
బడిన కుంచెలన్లు తురకర్శకు ఉపయోగించి దీనికి గుర 
'యగుదురు. ' అంకురించుకాలము 24 మొదలు 72 
గంటల వరకుండును, చర్మముమీద ఒక పొక్కు లేచి 
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అందు చీము కలిగి. చాని. చుట్టును ఉబ్బును. జ్వరము 
వచ్చును. ఒకప్పుడు ఊపిరితితులుకూడ దీనికి గురిశావ 
చ్చును. పెన్సిలిన్ మరియు ఆం(తాక్సు సీరం ఇచ్చుట 
ఇందులకు సరియగు చికిత్స. 

సేంచారో గము ( గ్రాండర్చు ) = ఇది ఒరి అంటు 

రోగము. ముక్కునుండి కారుట, ఒకప్పుడు చర్మము పై 

పొక్కులు లేచుట, ఎముకలందు, bg యంచు WY DD టీ నొప్పులు 

ఉండును. జబ్బుగల గుట్లములను “కాచువాదిగి సూశన్శు 

[క్రిములు లోన [ప పేళించుట వలన కలుగును. ఇది చాల 

(పమాదకరమయిన రోగము, 

టులరీమియా :. గుజవు 
ట్ 

ఈ రోగము క్రిములచే అంకురించును. అ 'మే రి శా 

రగ కాటునలన గోలుగు 

సంయు క్షరాష్ట్రములు, రమ్యా, జపాన్ దేశములలో ఈ 

వొ వరి విసారముగా క న్ప,మను. సడ (గింది మొంస 

(గ ౦ధులు పెరుగుట, ఎటెఫొయిత్ ను ఫోలీన జ్వరము 

వచ్చుట దీని లక్షణములు, ఒక రకసు ఆంటీసీరము 

మరియు స్ట్రప్టాయెసిన్ ఈ రోగమును. అరికట్టుటలో ట/టజా ట్ 
మంచి [పయోజన శారులుగ నున్నవి. 

సిటాకోసిస్ := ఇది రామచిలుకలకు ఒక రని వలన 

వచ్చు వ్యాధి. ఈ వ్యాధిగల పతులు పినర్జించిన వదా 

౦పర్క్మదోషము 
వాటిల్లును. అంకురించుకాలము 7 మొదలు 12 దిన 

ముల వరకు ఉండును. పిమ్మట రోగికి శైఫాయిడ్ను 
పోలిన ఒక రకపు జ్వరము వచ్చును. ఊవీరి తిత్తులకం 

వ్యాధి సోకిన చిహ్నములు కానవదమ్చును, దీనినుండి కోలు 

కొనుటకు రెండు మూడు వారములు పట్టును. ఇ౦దు 

వలన సంభవించు మరణముల శాతము 16.ఏ5 

వరకు ఉండును. రోగ లతణానుసారముగా చికిశ్సుచేయ 
వలెను. 

టోర్ హం౦వ్యాధి :. ఛాతి లో త్మీవమగు నొప్పి, 
జ్వరము ఉండును. ఇందులకు గురియైన కండరములను 
నొక్కినచో నొప్పి కలుగును. ఈ వ్యాధి రెండు మూడు 
దినములలో తగ్గిపోవును. వ్యాధి లకణానుసారముగా 
చికిత్స చేయవ లెను. 

రొంప (౮౦౫009 Cold) ;. ఇది సాధారణముగ 

వచ్చు వ్యాధి. ఇది రనివలన వచ్చును. జననమ్ము 

ప. 



రముగల [ప్రదేశములలో ఎక్కువమంది ఈ వ్యాధికి గురి 
యగుట జరుగును. తుంపురుల వలన, సంపర్కదోషము 

ద్వారా ఇది వ్యాపించును. మొదట తలనొప్పి, ముక్టులో 

తేమ లేకుండుట- వీనితో 1పారంభ మె తర్వాత 
ముక్కునుండి కారుట మొదలిడును. దీని వలన చెవి 
నొప్పి, దగ్గు కలుగవచ్చును. ఇందులకు వ్యాధి లతణాను 

సారముగ చికిత్సయు, ఒకటి రెండు రోజుల విశాంతియు 
అవసరము. 

సంపర్కదో షజన్య మైన కాలేయరోగము (Infective 

Hepatitis) ;_ ఇది రసివలన కలుగును. అంకురించు 

కాలము 17 మొదలు కిర్ దినముల వరకు ఉండును. 

ఈ వ్యాధి అంతర్గతముగా నున్న వారికి కామెరల. బాధ 

కలుగదు. అవియే సంపర్కదోషమును వ్యాపింప జేయు 
ముఖ్యసాధనములు. కాకి రసి వలన, తుంపురుల వలనను, 

మలమూ[తముల వలనను, ఈ వ్యాధి వ్యాపించును. ఈ 

ప్యాధీ మొదటి వారములో ఆకలి లేకుండుట, తలనొప్పి, 
జ్వరము, వాంతులు ఉండును. తర్వాత కా మెరు వచ్చును. | 

మూ[తములో వై త్యరసముండుటచే మూతము ఎజ్జగా 
నుండును. ఒడలు దురద పెట్టును. ఇది 6 లేక 8 వారము 

లలో తగ్గిపోవును. కాలేయము పూ ర్తిగా చెడి, మరణము 

సంభవించుట అరుదు. నూదులను సంపూర్ణ ముగా శుభము 

చేయకుండ నూదిమందు ఇచ్చినయెడల కూడ ఇది ఒకరి 

నుండి మరియుకరికి వ్యాపించుటకు అవకాశము గలదు. 

ఇది అంకురించుకాలము 56289 రోజులు. (సగటు 

101 రోజులు). 

(తాగుట, 8. వ్యాధి లతళానుసారముగ చికిత్స. ఆరో 

గ్యము చక్కబడువరకు రోగి పనిలో ప వేశింపరాదు. 
మెనిం జైటీస్ (Meninjitis) :. మెదడు చుట్టునుగల 

పొరలలో మెనింగోకోకన్ అను [క్రిముల వలనను, లేక 

రసి వలనను వాపు వచ్చును. 

'సెరిట్రోప్రైనల్ జ్వరము (Serebro Spinal fever): 

దగ్గు తుమ్ముల మూలక ముగ, తుంపురులు చిందుట వలన 

ఇది ఒకరినుండి మరియొకరికి |పాకును. మెనింగోకా.కై 

దీని యుత్చ త్తికి కారణము. శరీరమందంతటను (వేళ్ళ 

యుందును నొప్పులతోను, - జ్వరముతోను భరించరాని తల 

దీనికి జరుగవలసిన చికిత్స యందలి. 
ముఖ్య విషయములు 1. వి శాంతి, 2 గ్రూకోను నీళ్ళు 

అ౦టువ్యాధులు-ఎల్లోపాతి 

నొప్పితోను [1పారంభమయి శరీర మంతయు ఒకప్పుడు 
వివర్ణమగును. మెడ బిగువుగా నగును. మడమ పట్టుకొని 
కాలు వై కెత్తిన, తొడలో నొప్పి కలుగును. తల నొప్పి, 
వాంతులు ఉండును. ఒకప్పుడు అసాధారణముగ రోగి 

శరీరము చల్పబడును. సూదిని వెన్నెముకల మధ్యనున్న 
సందులోనికి పోనిచ్చి పొరలలోవలి [దవమును (సెరి[ బో 
స్పయినల్ |[దవము) తీసినయెడల దానిలో చీము, 
[కిములు ఉండును. 

ఇందుకు జరుగ వలసిన చికిత్సః:.1. (పతిదినము ెన్సి 

లిన్ సూదిమందు వెన్నెముకద్వారా మజ్జసై నుండు 
పొరలలోనికి ఇచ్చుట, 2. సల్ఫా జావధములను నోటి 
ద్వారా ఇచ్చుట, కి. శరీరము చల్ల బడిన యెడల ఎ|డినల్ 

కార్జి కల్ ఎకొస్ట్రోష్టను ఇవ్వవలెను. ఇతర రకముల 
'మెనం జె టీస్ వ్యాభులను గూర్చి వ్యాధి నిరూపణ చేయు 

టకు మార్గములు:-. 

1. వెన్నెముక మధ్యనుండి (దవమును తీసి | క్రిములను 

పరీక్షించవ లను. న్యూ మోకా క్రై, స్టీఫిలో కాశకె, స్టో 

కాకై వలన కలిగిన ఎడల చె. చికిత్స చేయవలెను. 

ఏ. తయవలనకలిగిన మెనంచై టీస్ అగుచో, వెన్నె 

ముకనుండి తీసిన [ద్రవము స్వచ్చముగా నుండును. కాని 

పరీతీంచిన, తమయవ్యాధి (కిములుండవచ్చును. [పతిదినము 

స్టేఫ్టొమెనిన్ సూదిమందు చ్వారమునను, నొకొటినిక్ 
ఆసిడ్ హై(డజెడ్ గోలీలను ఇచ్చుటవలనను చాలమంది 

ఇందుండి విముక్తులై బతికి5. ఈ వ్యాధికి 6 నెలలనుండి 

2 ఏండ్ల వరకు చికిత్స చేయవలెను. 

బినైన్ లింపసెటిక్ మెనింజై టీస్:.-ఇది రసివలన సంభ 

వించు రోగము. వెన్నెముకల మధ్యనుండి తీసిన [ద్రవము 

నందు లింపోనైట్స్ ఉండును. రోగి త్వరలోనే స్వస్థత 

పొందును. | 

మెనంజిజం:. అనగా వె_ద్యశా(స్త్రరీత్యా మెనం 

జె టీస్ వ్యాధి యొక్క లక్షణములు గోచరించెడు పరి 

స్థితి. వెన్నెముకమధ్య [ద్రవమును తీసి చూచిన అది నిర్మ 

లముగా నుండును. ఈ పరిస్థితి తనంతట తానే చక్క 

. మెదడువాపు (Encaphalitis Lethargica) :- నాడీ 

మండలమునకు ఒక విధమైన రసివలన సంపర్క. దోషము = 
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అండమాన్ దీవులు 

వాటిల్లును. ఇది త్రీవముగను దీర్భముగను ఉండు లతణ 

ముగల వ్యాధి. ఈ వ్యాధి తీవ్రమైన పరిస్థితిలో నిద, 

మత్తు, కనులెప్పవాయుట, మెల్ల, ఒకేనన్తువు రెండుగ 

కనబడుట, జ్వరము, 

వ్యాధి గ వ్యాపిం చినచొ "పెక్కుమంది మృతికి కారణ 

మగును. కాని సాధారణముగ (పారంభమునుండియు 

సాధువుగనేయుండి కష్ట నష్టములు లేకుండగనే గడచి 

పోవును. తర్వాత రోగియందు వణుకు రోగము (పార్కిం 

సన్ వ్యాధి) లక్షణములు కనుపించును. రోగలకణాను 

సారముగ ఇందుకు చికిత్స చేయవ లెను. 

పొంగు, మసూచి, గవదబిళ్ళలు, రసులుకూడ మెదడు 

వాపు వ్యాధికి కారణములు కావచ్చును. (పాథమిక 

మెన టీకాలు వేసిన 6 మొదలు 14 దినముల తరువాత 

రోగి మెదడు వాపు వ్యాధికి గురియై. చనిపోవుటగాని, 

శారీరకమైన లేక మానసికమైన స్వస్థతను కోల్చోవుట 

కాని జరుగవచ్చును. ఇందు సాధారణముగ క్ల ప్రపరి 

స్థితులు రావు. [పాథమికమైన టీకాలను ఆలస్యముగా 

"వేయించుట ఇట్టి పరిస్థితుల రాకకు దారితీయును. శిశువు 

నకు మొదటి సంవత్సరములోనే టీకాలు వేయించుట 

ఇందులకు తీసికొనవలసిన నిరోధక చర్య. . 

(ఇతర అంటు వ్యాధులు ఉప్పమండల వ్యాధులు అను 

వ్యాసములో వర్ణింపబడినవి). 

డొ. వెం, రా. 

అండమాన్ దీవులు ఈ దీవులగుంపు బంగాళా 

ఖాతపు తూర్ప్చుభాగమున నున్నది. అగ్నిపర్వత సంబంధ 
ములగు నీదీవులు ఫఘుగ్లీ ముఖద్వారమునకు 590 మైళ్ల 
లోను, ఆసియా భూభాగమున మిక్కిలి సమీప స్థలమగు 

బర్మాలోని. నె గెయిస్ అ|గము (Cape Negrais) నకు 

120 మెళ్లలోను కలవు. 1955 భారత [ప్రభుత్వపు 

లెక్కల ననుసరించి, వీని చె వైశాల్యము 148 చదరపు 

మైళ్లు. (బిటిమ్ (పభుత్వకాలములో 18565 నుండి యావ 

కేవ 1 దేశాంతరవాస. శితితుల కిది నిర్భంధ [వదేళశముగా 
(Penal settlement) నుపయోగింప బడెను. ఈనాడు 

భారత [పభుత్వ రాష్ట్ర) ములలో నొకటియె, ఇవి దకిణ 
ముననున్న నికోజార్. దీవులతో కలసి 

మరియు నికోజారు దీవులు” అను 

“అండమాన్ 

పేరుతో, డి-విభాగ 

అధికని[ద ఉండును. ఇది అంటు 

శాష్ట్రి ములకు చెంది, "ఛీఫ్ కమీవనర్ " అను అధి'కారిచే 

పాలింపబడు చున్నవి. భారత జాతీయ పతాకచ్చాయ 

క్రింద నేడిచ్చట 80,948 ముంది (ప్రజలు నివసించు 

చున్నారు (1951). 

గ్గే డ్. అండమాన్] 
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నైె_యున్న ది, 

సెద్దవియు చిన్నవియును కలసి, ఇందు మొత్తము 

204 దీవులు కలవు. 

వీనిలో దగ్గరగా చేరియున్న ఐదు ెద్దదీవులు కలసి 
మవో--అండమాన్ (Great Andaman) అని పిలువబడు 

చున్నవి. వీటిలో ముఖ్యము లై నవి: (1) ఉ_త్తర--అండ 

మాన్ (2) నుధ్య-అండమాన్ (8) ద&ీణ-.అండమూాన్. 

చిన్నదీవులు దాదాపు 200 కలవు. వీనిలో ముఖ్య 

ములై నవి. (1) అండమాన్ ద్వీప సమూహాము (Anda- 
wan Archipelago) /2 (2 ) లేబిరి న్ ద్వీపము (Labyrinth 

Island), + 

మవో--అండమాన్ 219 మె. పొడవును, 82 మె. 
వెడల్పును గలిగియున్నది. నాలుగు ఇరుకైన జలసంధులు 

ఈ దీవులను విడదీయు చున్నవి. 
చిన్న అండమాన్ (Little Andaman) ఈ దీవుల 

సమూహములో దకిణపుకొన నున్నది. దీని పరిమాణము 
దాదాపు 268 మైళ్ళ పొడవును, 16 మైళ్ళ వెడల్పును 

ఇది రట్ లండ్ దీవికి (Rutland Island) 
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81 మెళ్ళదూరములో నున్నది. దీనికి సమీపమున 
(రట్ లండ్ దీవికి) నున్న 'మేనర్సుజలసంధి (Manners 

ఏtr21t) మద్రాను. తీర్మపాంతమునకును, . అండమాన్ 

దివులకును మధ్య ప్రధానమైన వర్తకపు రవారారీ 
(Coinmercial Highway) గా నున్నది. 

"పేరు:._.అండమాన్ అనుపేరు మలయాభావలో “హాన్ 

డుమాన్” (పహూనుమాన్. నం.) నుండి వర్పడియుండుట 
నంభవమని చెప్పబడుచున్నది. 

వర్ణన (Topography), భౌతికలక్షణములు:. నహో-_ 

అండమాన్ దీవులు కొండల పరంపరలచే నిండియున్న వి. 
వీటి మధ్య మిక్కిలి ఇరుకైన లోయలున్నవి. మిక్కిలి 

దట్టము లైన ఉస్టమండలారణ్యములచె ఈ భాగము 

అన్నియు ఆవరింపబడి శ్యామవర్గ్లము (Lush green) గా 

కనబడు చుండును. తూర్పు తీరమున ఈ కొండలు ఎక్టు వ 

ఎత్తుగలవిగా నున్నవి. వీటితో “సేడిల్ శిఖరము” 

(Saddle Peak) ఎత్తు 2,400 అడుగులు. ఇది ఉ త్తర 
అండమానులో నున్నది. 

“చిన్న అండమాన్” (LIttle Andaman) చాచాపు 

చదునుగా నున్నది. సెలయేరులుగాని, ఎడశతెగకపారు 

నదులుగాని ఈ దీవులలో లేవు. 

ఎల్లి తావులయందును (పకృతి దృశ్యము హృదయా 

కర్షకమైన సౌందర్యముగలిగి, వైవిధ్యముతో గూడి 

యుండును. నౌకా|శ్రయముల దాపునగల అఖాతము 

లందు వగడపు' తలములు రంగు రంగులతో న మ్మావహాన 

కరముల యుండును. 

తీరరేఖ చీలియుండుటచే ఇచక్కని “నౌకా|శ్రయము 
లేర్పడి యున్నవి. వీటిలో పోర్టు క్లెయిర్ (Port Blair), 
పోర్టు కారన్ చాలిస్, బోలింగన్ అనునవి ప్రసిద్ధి కెక్కి 

నవి. వీనిలో పోర్టు బ్లెయిర్. (దతీణ అండమాన్ ) దతీణ 

ఆసియాలోని ఉత్తమ నౌకాశయములలో నొకటియె 

ఈ దీవులకు రాజధానియె యున్నది. 

బర్మాలోని ఆరశకాన్ యోమా (Arakan yoma) 

ఈ 

అండమాన్ దీవులు 

యున్న వి. అండమాన్ దీవులు ఈ పర్వత [శణిలో ఒక్ 

భాగమె యున్నవి. “నూతన జాతి” శిలానిర్మాణములు 

(Newer Rocks) అండమాన్ ద్వీపసమూవాములోను, 

నికోబార్ , సుమ(తా దివులయందును కనబడుచున్నవి. 

శీతోష్షస్టితి:- అండమాను దీవులు ఉన్హ్లమండలములో 

చెరి, ఎప్పుడును వెచ్చదనము గలిగియున్నను, చక్కని 

సము[ద వాయువుల [పభావముచే, ఆరోగ్యవంతముగా 

నున్నవి. ఉత్తరాయణ కాలములో ఇచట అధిక మైన 

వేడిమి యుండును. వర్షపాతము (శ్రమము లేక హెచ్చు 
తగ్గులతో గూడి యుండును. _నెర్బతి బుతుపవన కాల 

ములో అత్యధికములై న వర్షములు కురియుచుండును. 

తుపాను లంతగా ఈ (పొంతమునకు తగులవు. కానీ 

బంగాళాఖాతములో వీచెడి [పతి .తుపానుయొక్క [పభా. 

వమును ఇక్కడ కనబడు చుండును. వీచెడి తుపానుల 

దిక్కును, త్రీ వతయును శెలిసికొని, బంగాళాఖాత ములో 

తిరిగడి అనేకములై న ఓడలకు తెలియజేయుటకు మిక్కిలి 

అనుకూల మెన స్థానములో నీ దీవులున్న వి, అందుచే 

1868 నం॥ నుండి, పోర్టు బ్లెయిర్ లో నొక చక్కని 

వాతావరణ పరిశీలనా శేంద్రము నెలకొల్పబడి యున్నది. 

సహజవృశసంపద, జంతుజాలము:- 15888 సంవత్స 

రములో ఆటవికశాఖా కార్యాలయ మొకటి ఇక్కడ 

నెలకొల్ప బడినది. పోర్టు బ్లెయిర్ చుట్టును 156 చ.మై. 

= అటవీ వరిశోధన కార్యకలాపమునకు (వ త్యేకింప బడినది. 

పర్వత పంక్కులలోనున్న నెగాయిన్ అగము (Cape 

21682721) నుండి నుమా దీవిలోని వచిన్ పాడ్ (A6h- 
in Head) వరకు 700 మై. పొడవుగల ఎత్తైన పర్వత 

పంక్తులు సముదములోనుండి అడ్డముగా వ్యాపించి 
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ఖైదీలను కూలీలగా నుపయోగించి, ఈపని సాగింప 

బడెను. “సేడెక్*' (Padouk) (pterocorpus dalber- 

g0ides) అను ఒక జాతివృవము ఇచ్చట ెరుగుచున్నది. 
ఇది కేవల మీ (పాంతజన్య మెనట్టిది. ఇండ్లు, పడవలు, 

కజ్ఞసామ[గి మొదలగు వానికి శుకు, మెవోగనీలవలనే 

ఇది ఉపయు క్ష మగుటచే, ఇది యూరపులోని వర్తక 

కేందములకు విరివిగా ఎగుమతి చేయబడు చున్నది. 

కోకో (010), "సేటిన్ ఉడ్” మొదలగు మేలిజాతి 

కలప' ఇచ్చట లభ్యమగు చున్నది. 

తేయాకు, సె వీరియాకాఫీ, కోకో, మేనిలాజనుము, 

శుకు, కొబ్బరి, పూలజాతులు, పండ్లచెట్లు, కూరగాయలు 

మొదలగునవి ఫలసాయము చేయుటకయి ఇచ్చట 

(వవేళ పెట్టబడినవి. కొబ్బరి ఇచటి (ప్రజల ముఖ్యావోరము. 



అండమాన్ దీవులు 

నంవత్సరమునకు 1,50,00,000 

ఎగుమతి అగుచున్న వి. 
చెంది,కొన్ని మలయాజాతులనుగూడ కలిగిన వై. యున్న వి. 
చి త్రడినేలలో పెరుగు రావిచెట్లవంటి చెట్లు (Mangrove 

కొబ్బరికాయలు 

అడవులు బర్మా అడ వులజాతికి 

swamps) నుండి (పశ _న్హమగు వంటవెరకు దొరకి 

చున్నది. రెండవ [పపంచ సంగామము తరువాత పార్ట్ 

"లీవర్ ఆయిల్” పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందసాగినది. జంతు 

జాలము విషయములో నిచటిఅడవులు కొరవడి యున్నవి. 

చిన్నరకపు పంది (వచే8 2266026315) ఒకటి ఇచటి ఆదిమ 

వాసుల ఆవోరమునకు ఉపయోగ పడుచున్నది. ఒక 

మాంసావోర “జంతువు (Paradoxirus tytleri) కూడ 

కనబడు చున్నది. మొత్తము 19 రకముల జంతు భేదము 

లిచ్చట కలవు. గబ్బిలములును, ఎలుకలును జంతువులలో 

75 శాతముగానున్నవి. ఇట్లు జంతుజాలము తక్కువగా 

నుండుటను బట్టి ఈ దీవు లొకానొకప్పుడు ఆసియా 

భూభాగముతో కలఠిసియుండెడివన్న సిద్ధాంతము నంశ 

యాస్పద మగుచున్నడి. డేగ, బుల్బుల్ మొదలగు 

అనేక పకిజాతులు కనబడుచున్నవి. కాని ఇవే నికోజార్ 

దీవులలో వేరురకముగా నున్నవి. చేపలలో [పత్యేక 

జాతులు లభ్యమగు చున్నవి. తాబేళ్లు (Turtles) సమృ 

దిగా దొరకుచు, కలకత్తా మాశ్కెటుకు ఎగుమతి చేయ 

బశుచున్న వి. 

(ప్రజలు :. 

సులు ఇచట కలరు. మగవారి నగటు ఎత్తు 4అ. 1 0శ్చేఅం. 

ఆడువారి సగటు ఎత్తు 4ఉఅ. 6అం. మరుగుజ్జువా రై నను 

సుపరిమాణములైన శరీరములు కలిగియుందురు. వీరు 

కారు నలుపు రంగు, కొంచెము గుం|[డముగా నుండు 

తల; చిన్నది యై, 'వెడల్పుగల ముఖము; వెడల్పు ముక్కు. 

ఆకారముగలవారు. పొట్టిగా నల్లగా నుండు విగ్ర జుట్టు 

ఉంగరములు తిరిగి, మిరియపు గింజలవ ల కనబడును, 

కీరవాసులు, చెళాంతర్భాగవాసులు అని (ప్రజలు 

రెండు తెగలుగా నున్నారు. తిరిగి వీరు 12 (ప్రత్యేక 
వర్గములు (Tribes) గా కనబడుచున్నారు. మలయాలోని 
సెమాంగ్ (Semangs) లకును ,న్యూగినీలోని “పొపువానుి 
(Papuans) లకును. వీరు పోలిక కలిగి యున్నారు. 
వీరిలో [ప్రథుత్వ వ్యవస్థ లేదు. కాని కొందరి నాయకులను 

నీ గోజాతి భేదమునకు చెందిన ఆదిమనివా ' 

పగబట్టు'వారును అయియున్నారు. 

(Heads) వీరు అనునరించుచుండుట కలదు. నంగీతము, 

నాట్యము సాధన చేయబడుచున్న వి. విండ్లు, బాణములు 

సీర ఆయుధములు. తాళ్ళు .“"వేనుటలో, తట్టలు, బాపలు 

అల్లుటలో పీద్రిక్రి నేర్పుగలదు. నిప్పు రగుల్బుట ఫీర్రిక్ర 

తెలియదు. కన, వీరు దానిని వదిలవరచుకొని, కుండలు 

చేయుటకును, వంటకును ఉపయోగింతురు. తీర్యపదేశము 

లను చాటి, వారు సముద్రపు దూరపదేశములలోనికి 

పోరు. చనిపోయినవారిని చెట్టు తొజ్జలలో భ|దపరచుట, 

మృతుల యెడ గల (వ త్యేక “గౌరవమును నూచించు 

ఆచారము. 

భాషాళా(న్త్రుదృష్టితో, వీరి భాషలు మిక్కిలి గనునింప 

దగినవిగా నున్నవి, నంధి [ప్రధానము లై ఇవి వ్యాకరణ 

సంబంధమగు వికానములేనివై యున్నవి. వ్యుత్చ త్తితో 

గూడిన వృద్ధిమా[తము కనబడుచున్నది. ఛా తు వులు, 

(పత్యయములును భావనునిగ్మించు అంగము లై యున్నవి. 

సామాన్య ధాతువులు తరచు నామవాచకము 

యున్నవి. మి క్హిలి సామాన్య భావములను వెల్లడించుచు, 

మాట్లాడుటకు మాత్రమే ఉపకరించుచు, ఈ భామలు 

(వాతకు కావలసిన సవరణల విషయములో కొరవడి 

యున్నవి, ముఖవై ఖరిని బట్టియు, సంజ్ఞలను బట్టియు 

చాలవరకు వారి భావములు వెల్లడియగుచుండును. 

“ఇచటి (పజలు ఉత్సాహవంతులుగాను, ఆనంద 

థీలురుగాను, ఆటపాటలయందు ఆస క్రి గలవారుగాను 

ఉన్నారు. వీరు అనూయాపరులును, మోనకాం[డును, 

కోవము వచ్చినచో 
ఎంతటి సోరమునకయినను తలవడెదరు. అభిమాన 

ముతో చూడదగినవాశే కాని, నమ్మదగినవారు కారు” 
"అని (బిటీషు వారు తమ అనుభవముల ననుసరించి ఆదిమ 

వాసులను గూర్చి అభి పాయము వెల్లి డించియున్నారు. 

కొన్ని చార్మితక విషయములు:. 18568 నుండియు 

(బిటీషు వారిచే నీ, దీవులు (పభుత్వ. శితీతుల ఆవాస 

భూములుగా .వాడబడెను. ఫిబవరి 8, 1972లో రాజ 

(ఫతినిధియగు 'మేయో[ప్రభువు ఈ దీవులకుపోగా, అప్పుడు 

ఆయనను ఒక జైదీ చంపెను. 1942నుండి, రెండవ 

(పపంచ, యుద్ధము ముగియువరకును ఇవి జపాను వారిచే 

ఆ(క మింపబడియుం డెను, 
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నేడివి భారత రాష్ట్రములలో . నొకటిగా పరిగణింపబడి 

యున్నవి, ల్ 

నవభారత వ్యవస్థలో అండమాన్ దీవులు;= “అండ 

మాన్ మరియు నికోజార్ దీవులు అని పిలువబడు నీ 

భారత రాష్ట్రమునకు సంబంధించిన యీనాటి కొన్ని 

వివరములు ఈ దిగువ నీయబడుచున్న వి. 

(1956 భారత (ప్రభుత్వ (ప్రచురణ ననుసరించి) మత 
ముల ననుసరించి జనాభా: 

హాందువులు: 9,294; సిక్కులు: 126; జ నులు; 1 

బొద్దులు : 1,604; జోరాస్ట్రియన్లు : వ మహమ్మ 

దీయులు : 4,788; వై) స్హవులు : 9,494; ఆదిమ 

వాసులలో .వర్గములకు (Tribals) చెందినవారు : 20; 

వర్గములకు చెందనివారు (Nonrtribals) : 5,646. 

అక్షరాస్యత: పురుషులు: లి 4.2 శాతము. (స్రీలు: 

12.8 శాతము. మెత్తము 25.5 శాతము. 

ఆర్థికము:- (కోట్ల రూపాయలలో) 

న్ - T మిగులు లేక 

సంవత్సరము | ఆదాయము ఖర్చు తగులు 

[౧ శేకా) 
1958-54 1:86 2.88 — 1.02 

1954-55 2.91 — 1.61 1-80 

పరిశ్రమలు:- కలపవని ముఖ్యము. పోర్టు బ్లెయిర్ లో 

రంపపు మిల్లు ఆరణ్యశా ఖచే నడవబడుచున్న ది. ఇచ్చటనే 

ఒక అగ్గిపెటల కర్మాగారము. “వెస్టర్న్ ఇండియా మేచ్: 

ఫ్యాక్టరీ” అను కంెనీచే నడుపబడుచున్నది. చేనేత మగ్గ 

ములతో బట్టలు "నేయబడుచున్న వి. కొబ్బరిపీచుతో చేయ 

బడు పరిశ్రమలు గలవు. 

విద్య:= ఇచ్చట చేడు 1 ఉన్నత పాఠశాల, 2 మాధ్య 

మిక పాఠశాలలు, 22 |పాథమిక పాఠశాలలు కలవు, 

'పాథమిక పాఠశాలలు బేసిక్ పాఠశాలలుగా _ మార్చ 

బడుచున్నవి. 1955లో విచ్యార్థులసంఖ్య 200. 

.. ఆరోగ్యళాఖ:- ల హాస్పిటళ్ళు, 12 చిన్న వైద్య 

శాలలు కలవు. పోర్టు శ్లైయిర్ లో: మంచి "ని సివిల్ వోస్పి 

టల్” కలదు. 

సహకారో ద్యమము: ఎ 29. సవాశారనంఘములు పని 
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అ ంత ర్విద్యుత్స్రతి ప్ల 

చేయుచున్న వి. వీనిలో 1 4ఉ;అమ్మకము-కొనుగోలు సంఘ 

ముల యున్నవి. 

భవితవ్యము:.. [పస్తుతపు _ భారత [పభుత్వమువారు 

అండమాను దీవుల అభ్యుదయమును గూర్చి ఆలోచించి 

- పథకములు వేయుచున్నారు. అం డ మా న్ దీ వులకు 

(బిటీషువారి కాలముళో నేరస్థుల ఆవాన భూమిగా 

ఏర్పడిన అపభఖ్యాతిని |పజలు విస్మరించి, అచ్చటికి కొందరు 

వలస పోవలయును, వ్యవసాయ రంగమున, పారి శామిక 

రంగమున అభివృద్ధికర కార్యకలాపములను (ప వెళ పెట్టి 

స్వయంపోషక రాష్ట్రముగా చేయవలయును. నౌకా 

శిమణ కేం[దముగా దినిని చేయవలయును. ఈ నుందర 

భూములు - వివోర యా|శ్రాపరులకు దర్శనీయ శేత్ర 

ముగా వాసి కెక్కునట్టు తగు చర్యలు గ కొనవలయును. 

ఇట్టు కృపి. చేసినయె శల అండమాను దీవుల భావిదళ 

(ప్రకాశవంతముగా నుండుననుటకు అవ కాశథములు గలవు. 

ర రా మాం 

అంతర్విద్యుత్సతిష్ట- విద్యుత్స)వావాము (316. 
ctric current) యొక్క సంపూర్ణ మార్గమును విద్యు 

ద్యలయమని (Electric Circuit) యంకరకు. ముఖ్య 

ముగా. విద్యుద్వలయము మూడు భాగములు కలిగి 

యుండును. 

1. విద్యుద్వలయమునకు శక్కిని (౬౬7) అ ంది ౦చు 
విద్యుత్వఏభవ ము(Source of Electricity):- అంతర్వి 

ద్యుత్చ్పతిష్థాపనములకు సాధారణముగా ఈ కింది. 
జాతులు పనికివచ్చును. 
(అ) పకముఖ వికల్ప విద్యుత్స )చాహాము (Single 

phase A.C), అనగా ద్వి తం (తీ (వేష ఘణము 

(2 wire supply) 

(ఆ) (తిముఖ వికల్ప విద్యుత) వాహము _ (Three 

phase A.C.) అనగా తితం తీ |సేషణము 

(3 wire supply). ఏ రెంశు దశల మధ్య నై నను 
వోల్లేజి (Voltage) సమానము. 

(9 ఇ) తిదశా వికల్ప విద్యుశ్చ)వావాము (Three 

phase A.C.), అనగా చతు స్పం|కీ (వషణము 

(4 wire supply) దశ. . (Phase) కును తటస్థ 
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అంతర్విద్యుత్స్రతిష్ట 

సీ మునకును (neutral) మధ్యనున్న వో ల్టేజి, 

రెండు దశల మధ్యనున్న చోల్లేజికై నను 
రెట్టుండును. 

J 

(ఈ) బుజు విచ్యుత్స వాహ ద్వితం|తీ [పేషణము 

(two wire D.C. Supply) 

(ఉ) బుజు విద్యుత) వాహ [తీతం త్రీ [సేపవణము 

(Three: wire ౨. C. Supply)- బహి రత అంత 

ముల (04165) మధ్యనున్న - వోల్లేజి బహిర్గత 
మధ్యమముల మధ్యనున్న వోల్డేజికి రెండు 
రెట్లుండును, 

బి, విద్యుచ్చ_క్తిని (Electrical energy) వాంఛిత రూప 

ములుగా మార్చు వినియోగ సాధనములు (౧n51m- 
ing devices) | దీపములు (lamps), బ ల్చులు, 

కములు (Heaters), రిఫెజిరేటర్లు (Refrigerators) 

. మున్నగునవి. | 

. జనకము (Generator) నుండి వినియోగ సాధనము 

లకు అవసరానుగుణముగా శ్రి నందిచ్చు తంతులు, 

మరియు వశీకరణ యం[తసాధనము (control gear}, 

ఈ భాగమునే విద్యుత్సఏతిషస్టాపకులు (Electricians) 

విద్యుద్వలయ (Electric circuit) మని సాధారణ 

ముగా చెప్పుదురు. 
సరళ విద్యుద్య్వలయమ్లు,. (Sinple circuit) (చూ. 

వ. 1 మరియు వ. 2) మూడు తం|తులను కలిగి యుం 
డును. వాటిలో ఒక తంతి జనకమును దీపముతో 
గాని, గంటతోగాని కలువునది. రెండవ తం|తి జనకము 
యొక్క ఇంకొక ముఖమును నస్విచ్చితో కలుపునది. 
మూడవది స్విచ్చిని దీవముతో కలుపునది. 

అన్నీ అంత ర్విద్యుద్వలయ ములను ఈ సరళ విద్యు 
ద్వలయము నాధారముగా కొని నిర్మింప వచ్చును. 

పంకాల్తు గంటలు, వె స్టైలు, ఉష్టోత్చాద 

సళ్ళు. 
స్ హహ 

. ప3.సరిళీఖిర్భూద్యలయము. 

ప.2. మటియొక సరళ విద్యుద్వలయము. 

వివిధ విద్యుద్వలయములను నిర్మింపవలసి వచ్చినపుడు, 

వలయములు సమాంతర (Parallel) పద్దతిలో (చూ న) 

జనకముతో కలువ బడును. 

ఇ [ప ర 

విద్సు శ్రే భవము 

mas < < శా 

నినియోగి సాధథశములు 

సమానవోల్దేజుకల సమాంతర విధానపు 
విద్వుద్వలయము 

ప.3.. 

అనగా స్విచ్చితం్యతుల నన్నిటిని ఒక కేం[దమునకు 
(main), దీపపు తం|తుల నన్నిటిని ఇంకొక కేం[దమునకు 

కలుపుట. ఈ విధముగా విద్యు క్పే)వణము యొక్క 
నంపూర్ణ పీడనము (Pressure) [వతి వలయమునకు ఇతర 

వలయ ములవే విని యోగింపబడు బలము (Power) విషయ 

మున సంబంధము లేకయే పంపిణీ చేయబడును. ఈ వల 
యముల (ప్రషణ అ|గములను (Supply ends) భవనము 

నందలి ఒకానొక అనుకూల (పదేశమునకు తెచ్చి సమాం 
తరవిధానమున (Parallel) ప ంపిణీె పెళ్లై (distributing 

board) కలుపవ లెను. (పతి వలయమునందలి తంతు 

లును ఫ్యూజు తీగలచే (Fuse ౪/65) సంరథీంపబడవ లెను, 
"పెద్ద విద్యుత్చఏతిషప్టాపనము కలిగిన (large electrical 
installation) ఒకానొక భవనమునందలి వేరువేరు అంత 
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న్తులకున్కు భాగములకును. సరఫరా 'చేయుటశై_ వివిధ 
పంపిణీ పెశ్సైలుండును, అంతర్విద్యుత్స తిష్టావన _కవనర 
పడు విద్యుత్స వావామును (గ్రహింప సమర్థములగు 
రెండు [ప్రధాన తంతులు (6290165) పంపిణీ పెక్స్లైకు 
రమణ చేయును. 

.. [వధాన స్విచ్చి (nan switch), మరియు ఫ్యూజు 

తీగల ద్వారా [పథాన తంతులు పంపిణీ చెళ్టైకు కలుప 
బడును. దీని సహాయమున అంతర్విద్యుత్సఏతిష్టాపనము 
నంతను నిర్టవముగ (“4626ీి) చేయవచ్చును. 

తం|తులను సమాంతర విధానములో నమర్చుటలోగల 
ముఖ్య (ప్రయోజనములు: 1. విద్యుత్సఏతిష్టాపన ములో 
నొక భాగములో నేదేని మరమ్మతు చేయవలసి వచ్చిన 
ప్పుడుగాని, మార్పులను చేయవలసి వచ్చినప్పుడుగాని, 
ఇతరభాగములతో సంబంధము లేకయే (వతి [ప్రమాణ 
మును (62౭౧. unit) (ప త్యేకింపబడును (isolated). 

వి, మొత్తము విద్యుద్భారము (Load) వివిధ వలయ 

ములలోనికిని నర్జుజబాటు చేయవచ్చును. దీనివలన 
[పతి వలయములో వఏకరీతిమైన పీడనయొక్క పత 
నము (Pressure drop) సాధ్యపడును. 

[వేషకపు వోల్లేజి (Supply voltage) వినియోగ 
సాధనముల కవనరమగు వోల్లేజికంచు అధికమగుచో, 
మరిరెండు కాని, అంతక ంచు అధికముగ కాని వినియోగ 

సాధనములను (శేణీ విధానమున (In 35ల1ట) నమర్చ 

వచ్చును. (చూ.వ. 4) 

ప.4. శ్రేణీ విధానపు వలయము. 

(ణీ, విధానమునే ఒకే విద్యుశ్చివావాము (పతి 
_ చీవములోనికి (పవహించును కనుక వలయము నందలి 
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అంతర్విద్యుత్స్ర తిష్ట 
(పతిదిపమును ఒకే బలమును (Power) కలిగి యుండ 
వలెను. కాని ఈ [శేణీ విధానమున ఒక అననుకూలత 
ఉన్నది. అది వమన, పదేని ఒక దిపము చెడిపోయినచో 

వలయము ఖండింపబడి, అన్ని దీవములును నివ్వయోజ 
కము లగును, మరియు మనకు ఇచ్చవచ్చిన దీపము. నొక 
దానినే వాడుట కవకాళ ముండదు. 

విద్యుత్పఏతిష్టాపనములందు తంతులకు రంగుల నుప 
యోగించుట యొకా నొక సాంకేతిక పద్ధతి. ఇట్లు 
చేయుటవలన (ప్రతిష్టాపన సమయమున పొరపాట్లకు 
(స్టాలిత్యములకు) తావుండదు. నులభతరమునుగూడ 
అగును. సాధారణముగ, వినియోగ [వేషక మార్గము 
అకు నలుపురంగును, స్విచ్చి [(పమకమార్షములకు ఎరుపు 
రంగును ఉపయోగింతురు. స్విచ్చిని దీవముతో కలుపు 
తం[తులు ఎరుపు రంగుతోగాని, కొన్ని [పత్యేక పరిస్థితు 
అలో నారింజ (022986) రంగుతోగాని గుర్తింప బడును. 
(చూ.ప. ల్) 

దీవవ్తుత్ర వశము (నలువ్రురంతు 

© 
న్హొచ్చిప్రేషళము 
(అజుశురుతు 

ప.5. ఒకటే దీపము గల వలయము. 

పంపిణీ పెశైనుండి సరఫరా చేయబడి ఏకధృవ స్విచ్చి 
(Single pole switch) చే వశీకరింపబడిన వలయము: 

డీవపు పాయింటు (Point) నిర్టివముగ (Dead) నుండ 

వలెను. అనగా స్విచ్చి ఇరువబడినప్పుడు (When switch 
is open) పాయింటుకు [వధాన తం[తుల భూనంజంధము 

వెపు (Earthed side) కలువవలఅను. ఇట్లు చేయుటవలన 

[పధానతంతులకు విద్యుదాయాస ముండదు (Electri- 

cal strain) మరియు దీవములను మార్చునప్పుడు విద్యుత్తు 
యొక బా వెనుతాక్షుడు వలని (Electric shock} అపాయ 

ముండదు. Re 



అంతర్విద్యుత్స్రతిష్ట 
-. వలయాత్మక పటములు (Wiring Diagrams): ag 

పటములను చి(తించునపుడు సామాన్య వలయము నందలి 
ధాతువులను (Elements) ఈక్రింది పద్ధతిలో సాం కేతింప 

వలెను. FF a 

“lf. ఒక్ (థువముగల స్విచ్చి 

2. .ఫ్యూజు తీగ 

లి. ద్విమార్గపు స్విచ్చి 

“శ్వ నొక్కుడు స్విచ్చి 

ర, రెండు |ధువములుగల స్విచ్చి 

6. దీవము లేక బల్బు 

T— 8. మధ్యస్థపు స్విచ్చి మొక్క 

చెండు రీతులు 

లీ. రెండు మొర్గముల [ప్రసారము 

కలుగజేయు స్విచ్చి 

ఒక మార్గమున అపసారమును: 

“టీ మరియు “లూప్”. త గ్రే విధానములు: (0166 
and ‘Loop’ system of wiring) 

వటములను కిందే పరీమీంపగా' ఈ వీషయములు 

వ్యక్తమగును: ౨|| 
"టీః విధానమందు అతుకులు (Joints) దాగి ఉండును, 

బకొక్కప్పుడు వాటిని” “గక ంచుటకూడ కష్టము. 

నలుపు 
లాలా ఖా 
ఎయు థ్ధ . 

ఆతుకుళు 1 

lL. తే 

ట్రీ థిధానము. 

పటము 7 

ప్?” విధానమందు విస్తారముగా రాగితో చేయబడిన 
'తం[తులను వాడుటవలన అతుకులు ఉండవు. మరియు 

పతిప్థావనములో పొరపాట్టనునవరించుటకూడ సులభము. 

(FF జ్ ఓక్ G జ ళ్ 
“లూప్” విధానము 1 

పటము 8 

ఈ క్రింది ' లూప్” 'విఛానపు వలయాత్మక పటములు 

(అంత ర్వొద్యుత్సఏతిష్టాపనములలో సాధారణముగా ఉప 

 కయోగింపబడును. gh 
P 



థీదిలోని లేంత్రు, లు 

వ్యూజూలీగలు మాటడు లేక్ 
. ఆజెవీవ్లా మావకము 

. ణ్ . ఇ + 

4 # 

చ్చధ్రువ స్పాజ్చ; 
యతవీచయ | 

ప్రగడ తీగలు 3 ( గ 

. ph 
జాలీ! శ | 

వంవిణీ పెడై 

ట్రీ భాశ తంత్రులు | - 

పటము 9 

వీధిలోనున్న తం|తులనుండి మాపక మునకు చేరు తంతులు 

మాపకము వద్దనున్న ెండు కంవెనీవారి ఫప్య్యూజుతీగలచే 

సంరథింపబడును. ఈ ప్యూజుతీగలు “మీటరు”? (లేక మాప 

కము) అమర్చబడిన పెస్సైశే అమర్చబడును. "రెండు ఫీడర్లు 

పంపిణీ పెన్టైను పోషించుచుండును. ఇవి ఒక ద్వి|ధువ (పథాన 

స్విచ్చిచేతను, వ్యూజుచేతను సంర &ంవబడుచు ఆధీనములో 
నుంపబడు చుండును. 

మ ఏ స 

=. 
టై. 

ప. 10 |తిమార్గవు పంపిణి వె 88) 

8 వ సంఖ్యగల విద్యుద్వలయపు -తం| తీవిధానము సంపూర్ణ 

పంపిణీవెళై కెండు శేబుల్బు చ్వార ముగా నున్నది. 

పోషింపబడు చున్నది. ఇవి [వధానస్విచ్చి (ప. 9)తో కలుపబడి 

యున్నవి. ఈ స్విచ్చి పెట్టకు కలుపబడిన తం|తీవిధానము 

నంతను ఆధీనములో నుంచుచున్నది. 

అంతర్వద్యుక్పసతిష 

వ్ 

“క 
ప. 11 ద్విమార్గపు స్విచ్ లతో ఆధీనములో నుంచబడుదీపము 

*“అి వద్గగాని, “ఆి వద్దగాని స్విచ్చిని ఉపయోగించి దీపమును 
లు యి 

ఉపయు క్షముగన్కు అనుపయుక్రముగను చేయవచ్చును. 

ద్వెమార్గపు స్విచ్ యొక్క ఏకాంతర స్థానములు చుక్కలతో 

శ 

స 

స్విచ్చి అమర్చబడినది. 
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మ 

లాలన 

త్ 

దిగచాలన న్నోజ్జి! 

పటము కని 
పటమున చూపబడిన వలయమును *అి వద్ద 'ఆి వద్ద, “ఇ* 

వద్దనున్న పదేని ఒక స్విచ్చిచే వశీకరింప వచ్చును. కొన స్థానము 

లందున్న ఆ, ఇ అవద్ద ద్విమార్గపు స్విచ్చులు ఉపయోగింప 

బడుచున్న వి. మధ్యనున్న వశీకరణ స్థానమువద్ద ఒక మధ్య 

స్విచ్ ల ఏకాంతర స్థానములు చుక్క 

లతో చూపబడి యున్నమి. 

ఘటము జు 

it || ౩ 2) క్ హారము 

శకుడు మ్లోబ్బు ue . | | | 

. , a _ 1. * . క 

ప. 18 సూచకము మరియు గంటను కలిగిన వలయము 

రెండు ఘటముల (Cel) శే, (్రేమింవలడి, క వేరు వేరు 

నొక్కుడు స్విచ్చిలచే వశీకరింప బడిన గంటయు, సూచకమును. 

గల వలయము, . . 

- -ాఆ 



అంత ర్విద్యుత్సర తి స్ట 
| 2. 3 

| |e శ్రైబీళొ వ వరివర్తి త తే నిద్చుత్రు వాహన బోతుప్తం త్రీప్రే షకములు 

ప్ర. తిఖ్లావనము శంతేను వళకరింయువ ప్రభానన్చిబ్చి 

12,3, వాహకములను రక్షించు వూదా లీగలు మలక్ యు 
| లేటన్టత తలు స్థము నకు లంకే ఈనన. 

| నెం.3. బీవ ములకు 
పోవుడ్రేషకములు 

7 కక భారము శువళీ ర మజీరము శ్ర డా 
కోతెర ణు: టూ. | 
మజ్యోము వ్యూ జు A 

స్ప్ర'బ్బ శుండీ జీవము లకు 
పోవు ప్రే షకోములు. 

త్రైద శా వరివర్చితే 
ఖా 

ఖిచ్న్సు త్త వాపా, 
అలి + 

వ్రమోహెరు 

ప 14 చతుస స్తం(్రీ - (తిదశా వికల్ప విద్యుత్వువాహము 

(పతిష్టాపసనమునందు కాంతి భారము'' (Lighting load) 

మళియు శక్తి భారము (Power load) నున్నవి. కాంతి ఛా.ర.ము 

మూడు భాగములుగా విడగొట్ట బడినది. పతి భాగమును 
తటస్థ తం|తికిని (Neutral), జీవన తంతులలో నొకదానికిని 

{ Live wre) కలుపబడి. వాటిచే పోషింపబడినది. శ క్తి భారము 

మూడు జీవన తంథతులచే పోషింపబడినది. చతుర్ (ధువస్విచ్చిచే 

(ప్రతిష్టాపన , మంతయు వశీకరింపబడినది. 1,2,3 జీవన 

తంతులు వ త్యేకముగా ప్యూజుతీగలచే నంర ఊంపబడి, వతి 

స్థాపనమున, కంతకును రక్షణ .నిచ్చుచున్నవి. 

గండు నెం! 

నొక్కుడు స్టా బీ 

న్ wad 

ప, 15 ద్విమార్గపు గంటవలయము 
'.గంట నెం. 1 గంట నెం.2 అ-- ఈ రెడును ద్వి మార్గపు 

స్విచ్చికి వలయములో . కలుపబడినవి. నొక్కుడు స్విచ్చిని, 

ద్విమార్గపు స్విచ్చిని ఆధారముగా 'జేసికొని మనకు. కావలసిన 
గంటలను ఉపయోగములోనికి తెచ్చుకొన వన్చును. . 



ఎ” గృవాంతర్విద్యుత్చ తిష్టాపనములలో, తం[తుల (వతి 

ఘ్టైపనా పద్ధతులు (House wiring systems) [పథాన 

ముగా మూడు రీతులుగ నున్న వి. 
1. శ్రీటు పద్ధతి (Cleat system) 

ఏ. చారుపేటికా విధానము (Wood casing sys- 

tem) 

లీ. సీనవు తొడుగు పద్దతి (Lead covered system) 

ఓ. సి, టి. యన్. పద్దతి (C శ, 5. system) 

5. నాళ విధానము (Conduit system) 

విద్యుత్స్రతిషస్టాపనము యొక్క [పకృతి (3206), 
vam (Protection), ఖర్చుల (Expenditure) నను 

సరించి, ఈ “ెనుదవారింపబడిన పద్ధతులలో చేదో ఒక 

దానిని ఉప యోగింప వచ్చును. 
శ్రీటు పద్దతి:_ ఈ పద్ధతిలో, 

రెండు పోర్సిలీను క్లీటు (బిళ్ళ) లుండును (Porcelain 
cleats). ఈ రెండు శ్రీటుల నడుమ వి. ఐ. ఆర్. తం[చులు 

(Cleat system) 

కేజి దూలము 

2. నగ 

J గ eకారవుఆతుకు 
L, లి | 

ప. 16 క్షీటువిధానము 

అంత ర్విద్యుత్స్రతి? 

(Volcanised India Rubber) పోవుటకు. పీలుండును 

"రెండు కీటులును [నూూతో క జ్రదూలమునకు (Wooder 

beam)r~ కట్జబద్దీలకుగాని విగింప బడును. కాం[కీటుత్ 

గాని, ఇటుకతోగాని చేయబడిన గోడలకు ఈ పోర్సిలీను 
క్లీటులను [న్కూతో చిగింపలేము. అందుచే గోడలోనిః 
ముందుగ క జ్ఞబిళ్ళలన.(14/006462 plugs)5ంపి, సి మెంటుతో 
వాటిని గోడలో నతిక్కి ఆ కజ్ఞవీళ్ళలకు వ పోక్సిలీను 
క్రీటులను బిగింతురు, (చూ. వ. 16). 

తం|తులు తెమకుగాని, రసాయనిక ధూమములకు 

(Chemical fumes) గాని, తదితర విధ్యంనక శక్తులకు 

గాని గుకికాకూశదు. గోడలలో నుండిగాని, ఇంటి 

కప్పులో నుండిగాని తంతులు పోవలని వచ్చినప్పుడు, 
వాటిని పోర్సిలీను గొట్టముల ద్వారాగాని (Porcelain 
tubes), దిట్టమైన లోహపు నాళముల (Metallic con- 

duit) ర్యారాగాని గొంపోవ అను. 

క్ర్ీటు పద్దతి ననుసరించిన పతిషస్టాపనము చాల నుళువు. 

మరియు మార్పులనుగాని, వ్యా పిసి (Extensions) గాని 

చాల నులభతరముగ చేయవచ్చును. కాని |ప్రస్తుత-కాల 

మున ఈ పద్ధతి ననుసరించిన (ప్రతిష్టావనము వాడుకలో 

. లేదు. ఇది శీఘ్ర కాలములో విధ్వంసక శక్తులకు గురియై 
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చెడిపోవునుగాన తాత్కాలికమైన (Tయుpంr2ry) (వతి 
స్టైవనములకు మా(త్రము' ఈ పద్ధతి ననునరించురు. 

దారుపేటికా విధానము (Wood casing system): 

మి ఐ. ఆర్. తంతులు, గాడీలుగల వేటికగుండా గొం 

పోబడును. దీనికి కజ్ఞి బద్దీ కప్పు (లేక మూత) ఉండును. 

ఈ పర్పాటువలన, తం(తులకు విధ్వంనక శక్కులవలన 

అపాయము ఉండదు. ేటికను (029858) నమాన దూర 

ములలో స్థాపింవబడిన పోర్చిలీను బిళ్ళల నవేోయమున 

గాని లేక క్రీ కు వద్ధ తియందుదావారింవబడిన కొట్టబిళ్ళల 

సవోయమునగాని, గోశకుగాన్కి సీలింగుకుగాని స్కూ 

నవోయముతో బిగింపవచ్చును. (చూ.వ. 17) 

చేటికయును, చెకప్పును రెండు మారులు షెల్లాక్ 

వార్నీవ్తో వూతపూయబడవలెను. లోవలను, చేనుక 

థాగమునను ఒక మారును; |వతిష్థావన తరువాత రెండవ. 

మారు బయట నుండియును ఈ వార్నీషు వేయవలెను. 
బయటి చార్నీషకు బదులు. రంగు వేయవచ్చును. (ఈ... 



అంత ర్విద్యుత్సఏతిష్ట 

వి.వి. ఆర్ తంత్రు లు 

చావని మనా తలా నాకా 

| 
| 

| | 
వ, 17 దారుపేటికా విధానము 

వార్నీషు న్వచ్చమైన మెల్లాకును స్పిరిట్ లో: కలుపుట 

వలన తయారు చేయవచ్చును.) = 

పాళ్ళు: 8 పౌన్ల మెల్లాకునకు ఒక గాలన్ స్పిరిట్ 

కోలువవ లెను. 

విజాతి (ధువత్వముగల 

తంతులు వేరువేరు గాడీల గుండా (Separate grooves) 

గొంపో బడవలెను. మరియు తం[తుల్నపెనున్న విద్యు 

దృంధనము (Insulation) న కపాయము కలుగకుండ 

అతుకుల వద్దనున్న వాడియైన కొనలను సరిగా (సావుగ్య 

చేయవ లను. 

ఈ ఏర్పాటునంతను తేమ |ప్రదేశములందు . గాని, 

అగ్ని వలని అపాయమున్న [పదేశములందుగాని ఉపయో 

గింవరాదు.. ఈ విధానములోని నదుపాయ మేమన- గడి 

లోని లేకభవనములోని అలంకారమునకిది తగియుండును. 

పీసపుతొడుగు పద్దతి {Lead Covered System):_ 

ag T "ఆకొరవు ఆతు కు 

{Opposite polarity) 

రొబ్బరుగాని, కాగితముగాని కప్పుగాగల విద్యుద్వాహ 

కముల_పైె (Conductors) అతుకులేని సీనపు తొడుగు 

వలన. వావాక ములకు తేమనుండియు, వాతావరణము 
వందలి తినివేయు న్వభావముగల (Corrosive) విధ్వంసక 

శ కుల .నుండియు రతణ సమకూరును, శ్రీవులచే సమాన 
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: ప్త కంతులు దూరములలో కజ్జదూల 

| రది ll. ములకుగాని, క జ్రబ్యాటను 

యా సీసవుతొడున - ల్లక్రుగాని (Battens), తం 

తులు కాం|కీటు, ఇటుక 

ద్ కర్చు గోడ ల వె నమర్చుటకు 
hdl ముందుగా విగింప 'బడును. 

కట్టబ్యాటనులు గోడలకు 
కటి బాటను 60౨ 

తిమె వ Rawl plugs) చే లాం పగుల (Rawl plugs) 

విగింవ బడును. (చూ 

ప 18). 

ఈ పద్ధతిని లఘు ప్రతి 

స్టావనములకు ఉపయో. 
18 సీసపు తొడుగుపద్దతి నంతురు ఈ పద్ధతి ఎడ ప, 

తెగని బంధమును (Continuous bond), (శేష్టమెన 

భూసంబంధమును (Efficient earthing) కలిగియుండ 

వలను. 

సీ. టి. యస్. పద్ద ®(Cab tyre sheathed 59560) ;- 

ఈ పద్దతిలో వి. ఐ. ఆర్. 

తం[తులకు ఎైన ద్భఢ 

మైన రబ్బరు తొడుగుం 
డును. ఈ రబ్బరు తొడుగు 

కుప యో 

గించు రబ్బరుతో తయారు 

. చేయబడినది. ఈ రబ్బరు 

తొడుగు తేమనుండియు, 

తదితర రసాయనికధూమ 

ములనుండియు, పూత 

(Paint) నుండియు. 

రక్షణ నీయగలదు. 

తంతులు క జ్జ దూల 

ములకుగాని, కజ్ద బ్యాట 

నులకుగాని కి క్రిప్పులచే విగింపబడును. బ్యాటన్లు వ్ల 'న్లగ్గులతో 

గోడలలో బిగింపబడును. (చూ 16.) 

ఈ పద్దతి ననుసరించిన పతిష్టాపనము ఇతర పద్ధతుల 

ననుసరించు దానికన్న చవుక', ఇట్టి (పతి ష్థాపనమును అతి 

ds 

క్యాబ్ మైర్ల 

అత 
రం 4 



త్వరితముగను, నులభతరముగను పచ్చాటు చేయ 
వచ్చును. అందుకే ఈ పద్దతి వి్రతముగా వాడుకలో 
నున్నది. శాని ఇట్టే [పతిబ్ఞావననును తం|తులకు నూర్య 

యో కు 

రళ్ళి సోకుచోట్ల ఉపయోగించరాదు. 

నాళవిధానము (Conduit system) ;_ 

వి. ఐ. ఆర్. తం|తులు ఉక్కుతోగాని, ఇనుముతొగాని 

చేయబడిన గొట్టములగుండా గొనిపోబడును. ఈ గొట్ట 

ములు దృఢముగ నుండుటవలన, అన్ని!వమాదముల 
/ ప 

న్నా ఈక జ ఉత్ ల వలనగాని 
జ 

వలనగాని, యాం తిక సంబంధమైన చదెబ 

(Mechanical injury) గొట్లములోనున్న 
౬ 

(చూ.వ. 20) రక్షణ కలుగు చున్నది. 

i 
Y 
LE 

{17 WILT Zt 

ME Me కాన్ డ్యూట్లు (నాళములు) ఇందు రకములు: 
ర్ 

1. స్క్మూడ్ నాళము (Screwed conduit). 

2. చీలికతో కూడిన కాన్డూగట్ (Sంlid conduit) 

న్యూ) తో గూడిన 

పీడనము (medium pres- 

1. స్తూడ్ నాళవిధానము :_ 

కాండ్యూట్ లు మధ్యరకపు 

sures } గల (250600 వోల్చులు) విద్యుద్వలయముల 
కుపయోగింతురు. విద్యుద్వలయములను కెమ నుండియు, 

ఇతర అఘాతములనుండియు నంరకీంచుటకు ఈ కాం 

శ్యూట్లను వాడుదురు, కాండ్యూట్లకొనలను (ప త్యేకమెన 
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అంత డి?దుంత తష 
దం ణ్ ౮ (అ) 

చుట్టువా& (Threads) | వకిపావనములలో జిగింతుకు, 
ళం న కం 

(చూ.వ. 21.) 
స లో 

వ3!శమలలోను, వివిధ [వజానంబంధికములలోను 
డయా నా * * 

లిక కాండ్యూూట్లు (Split conduits) అతంం౦ంతోవయోగ 
(a 

కరములుగా నుందును. తమగానుంకు సలములలోను 
న్ా 

వాతావరణ విధ్వంసక శక్తులకు గురియగు చొట్ట్లలోను 
అలనే బ్రా 

కః చీలిక కాన్ డ్యూ ట్ల నుపయోగింపరాదు. రాపిడి3ె 
రి లాల 

నాభారవడు జారుడు బంధములను (Friction type 

slip fittings) కాండ గాట్లు కొనలను కలుపుట కువయో క్త 
న్ 

లు 

గింతురు. కాండ్యూట్లను గోడలపై మోవుల (Saddles) 

నవాయమునవిగింతురు. మోపులను గోడలలో నతుక బజిన 

కణబిళులపె దిగింతురు. తమగానుండు సలములలో, ఈ 
ర శ కాలా @ 

14 కాండ్యూట్లను తేమను 

|| రమీంచుటకై. గోడకును, 
ప్రైడ్ నాళము నాళమునకును మభ్య కట్ట 

గగ | దిమ్మలు సరిమైన విరా 

హమ మముతో స్థాపింతురు. 
వెట్టుబేయబ జి వస్తూ డ్ నాళయు కాండ్యూట్లు ముందుగ 

గ |పతిష్టంతురు. న్ మ్మ ర్తి 

్క తంతులను వాటిలోనిక్రి 

బీలిక నాళము లాగుదురు. కావున చాల 
పటము 21 జాగరూకతతో శాం 

డ్యూట్లు ముందుగ |ప్రతిష్టాపింప వలెను. మధ్య మధ్య 

కొన్ని పరిజార్థ పు విగింవుల (Inspection fittings) 

నుంచుట వలన చాళవిధానము ననముతకించిన (వతిస్జా 

పనమును ను[పతష్టితముగ చేయవచ్చును. తిగలతో పేనిన 
వావాక ములను (Stranded conductors) కాండ్యూట్ 

గుండా లాగుదురు. సులభముగ నాళము 

లోనికి జారుటకొణుకు (ఫెంచి సుద్ద ([renCh-Chalk) 

నువ యోగింతురు. 

మంచి బంధము నేర్పరచుట (Proper bonding) 

వలనను, (శేస్ట్రమైన భూనంబంభ మును కల్పించుట (eft- 

cient earthing) వలనను, కాండ్యూట్ నంకను భూవీడ 

నము (earth potential) నం దుంచుదురు. 

బంధము నేర్పరచుట మరియు భూసంబంధమును 

కల్పించుట (Bonding and earthing):_ విద్యుత్ప'చా 

తంతులు 



జీ 

అంతర్విద్యుత్సతి ష్ణ 

హాము స్థలనము (Leakage) నొందినపుడు, తంతులు పై 

లోవాపు తొడుగులుకూడ విద్యుద్వాహాకములుగ 

తీవ మైన న అపాయములకు పాతువులగును. కాని 

తెడుగు అతుకులవద్ద (Joints) శ క్రి మంత మైన బంధనము 

నేర్పరచి స్థలనమువలన కాండ్యూూట్ లోని విద్యుత్స 

వాహమును (తైంపులేనిదిగాచేసి, ఏదో ఒక స్థలమునుండి 

భూనంబంధమును కల్పింపవలెను. దీనివలన లోహపు 

తొడుగు భూవీడనమునం దుంచ (Earth potential) 

విద్యుత్తు యొక గ  ఘాతమునుండి (Electric shock) 

రక్షణ నమకూరును. లోవావు తొడుగునకు లేక వందా 

టునకు విద్యుత్చే్రేషకముయొక్క ఉత్పాదన స్థానమువ 

(Entry of the supply) భూనంబంధమును Os: 

ఒక కొనకు రాగి వావాకముతోే విగింవబడిన భూనంబంధ 

మును కల్పించు క్షి వును (22200128 0110) (చూ.ప. 22) 

మరి యొ క కొనకు జలవావాక 

మును (Water supply mains)గాన, 

పనిచేసి 

భూమినిగాని భూనంబంధ మును 

కల్పించు ప శృమును గాని (Earth- 

ing plate) కలిపి, భూనంబంధమును 

పటము నిని కల్పింతురు. భూసంబంధమును 
భూసంబంధమును 
కల్పించు క్లివ్వు కలించు వానాకము యొక్క ఛేదన 

వివ (Cross sectional area} 0.0045 చ. అం 

(7/0.029 లేక 14 యన్, డబ్ల్యు. జి. లకు తక్కువ 
య 

కాకుండ లేక రక్షణమును పొంగు వావాకముల మంద 

ములోనగము నుందమునకు తక్కువ కాకుండ గాని 
యుండవలెను, భూనంబంధమును కల్పించు పళ్ళెము 

యొక్ట వై శాల్యము 1 నుండి 2 చ. అంగుళముల వర 

కును ఉండవలెను. ఇది కనీనము భూమిలో 6 అడుగుల 

లోతున తడియన కేనుతో (0290 lace) బంధింప బడ 

వలెను. వి నృత |పతిష్థూవనములలో ఒకటికన్న ఎక్షువగ 
| ఆ © రా 

భూసంబంధమును కల్పించు పళ్ళిములు ఉప యోగింప 

బడును. మణుల ఈప శృముల నన్నిటిని అంతర సంబంధు 

లుగ చేసెదరు. 

నియమముల ననుసరించి లోహపుతొడుగు లేక కాం 

ద్యూట్ యొక్క నిరోధమును; భూమియొక్క. విద్యు 

రా 
యా 

చ్రుభాశ తంత్రులు 

నుండి సంపూర్ణ మైన |పతిష్థాపనలోని ఏ స్థలమునకుగాని 

మధ్యగల భూసంబంధమును కల్పించు సీసపు (ప్రమాణము 

యొక నిరోధమునుకలిపి ఒక ఓము కంశు మించరాదుః 

ప్రతిష్టాపనములను పరీక్షించుట (Testing electrical 

Installations }:_ నియమముల ననునరించి (పతిష్టాప 

నమును పరీఉించుట అత్యవసరము. (పతిసఘ్టైాపన యొక్క 

సామాన్య స్థితిని తెలినికొనుట కొజకు విద్యుదృంధనము 

యొక్క నిరోధమును (Insulation resistance), భూ 

సంబంధము యొక్క వావాకత్యమును (6026101206), 

విద్యుచ్వాహాకము స్విచ్చిల సంబంధములను పరీతించుట 
అవసరము. దీనికై ఈ(కింది పరీక్షలు చేయబశుచుండును: 

భూనిక్షిప్త విద్యుదృంధనము యొక్క నిరోధము:... 

మెగ్గర్ (Megger) అను సాధనముతో ఈ పరీతును కొన 

సాగింతురు, విద్యుద్వలయములందు సాధారణముగా 

నుండు వోల్రేజికి సుమారు రెండు శెట్టున్న బుజువిద్యుత్స 

వాహపు వోల్డేజి (D.C. Vం1t2g౭)పరీ కకుపయో గింతురు, 

((తిదశా వికల్ప విద్యుత్సవా హాము వాడినట్లయినచో 

ఆర్, యమ్. యస్. (వికల్ప విలువకు రెండు లెట్లు 

అవసరము). ఈ పరితును [ప్రతిష్థావనమున కంతటకును 

కంచెనీవారి [ప్రధాన (షేషక తంతులను కలుపు ద్వి[ధువ 
న్న 

మెరు 

న్్ ఇ 

గు 
ప. శితి భూమికిని, సర్వవాహకములకును మధ్య పరీక్ష 

(దీపములు తీసి వేయవతెను. స్విచ్చిలు తెరచియుంచవ లెను.) 
స్విచ్చి వద్ద కొనసాగింప వ లెను. “మెగ్గరు యొక్క 

న్వైారము (Earth electrode) తో సంబంధ [వదేళ ము భూనంధి కొన (Earth terminal) జలచావాకమునకో 
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లేక మంచి భూసంబంధమునక్రో కలువవ అను, “మెగ్గరు 
యొక్క విద్యుద్వాహిని యొక్క కొనను (Line: 
terminal) [పథాన తం|తులలో (Main leads) చద 
నొకచానికి కలువవ 

(పతిజ్టైవనమునందలి స్విచ్చిల నన్ని టిని మూని వయవ లను. 
క 

మూరి అం 2 ఇ, న గ నరించునప్పుశు 

అ 

వ్యూజు తీగలు వాటి 

తక్కువగ నుండరాదు. కాని (పతిఖ్ఞాపనమున కంతకును 
నిరోధము మెగోము కన్న అధికముగ 
(చూ. వ. 28) 

విద్యుద్వాహకముల మధ్య విద్యుదృంధనము యొక్క 
నిరోధము (Insulation resistance bétween condu- 

వావాక ములను నరఫశరాచేయు కంపెనీవారు 
వావాకముల నిరోధము విషయమున పట్టుదల వహింవరు. 
కాన ఈ పరీక్ష నాధ్యవడినచో మాతమే చేయవచ్చును. 

ఈ వరీక్షలో, బిగింపుల (Fittings) యొక్క కెండు విద్యుచ్వాహకముల మధ్య విద్యుదృంధనపు నిరోధమును 
కనుగొన వచ్చును. ఈ వరీక్షను కొనసాగించు. నవుడు 
(వతిఘహ్రావనమునందలి ఫ్యూజు తీగలు వాటి చాటి స్థాన 
ములలో నుండవలెను. స్వీచ్చిలు శతెరచియుంచవ లను 
(౫). దీపములను తీసి వేయవలెను (01). (చూ.వ.2 క.) 

నుండరాదు, 

ctors); వ 

భూతా, 

ప. నిక విద్యుద్వాహకముల మధ్య పరీక్ష 
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అంతర్విద్యుత్స త్రి Ca) షు లో { 

పద్యుద్యంధనము యొక, నిరోధము/ 50 
వాయిట్ల సంఖ్య 

(Megohms} మనే కంకు తక్కువగ ఉండరాదు 
వీదముదృంధనము  మయొుక్షా అతంల (Minimum' 3 ౮ పు వసో అ రొ, ద 

ger ఢడమును “అత్వధక (Maximum) నవ్వు విద్యుత్తు (rn 
అలో ద (Leakage current) విద్వుచగలయ వు లోడి విద్యుత్తులో డి 

—o 1 / BO we. wt PEs యాను ar వ ర 7 
nT కం అధికముగ 

మును 

(a 

1 

వ్ 
అలో కల! తగ కఫ ఆఆఆ. రాదా 

భూపీడనమం దుంచబశవ కను, 
(Supply) య 

~“ 
Voltage) వజ ఉంచబడవ ల అటా! 

శా. 
Os గూ 

an 
9 

i jm 1 
~ 

* రా 

ఫణ 
ఆపునవు డెల ఎలకి 

గా రి 

{Electric Iron}, మొదలగు 

చేయుట భదత కొరకు అవనరము. 
నప్పుడు స్విచ్చియొక్క వచేని ఒక క్రానను భూమితో 
(ఉ: నీటి గొట్టముతో) కొలుపుచు, ఒక వరీజా దిపమునుంచి 
న్విచ్చిని తెరచినట్టయిన స్విచ్చి వద్ద కలియు తంతులు 
నరిమైన విధానమున స్థావించినచో డివము వెలుగును, 
లేనిచో వెలుశదు. 

భూసంబంది యొక; అవిచ్చిన్న తను (Continuity) 

ఈ 

క్ 

"ఖో ఫ్ ఇంగ్లో 
పరీక్షించుట: తంత్రి చుట్టునున్న లోవాపు తొడుగు "వైరి Fn ea 

(a ప చోట కైనను భూమితో వంబంధమును కల్పించు 
విద్యుత్ ద్వారము నకును 

కనుగొనుట క్ పరీక్ష వలెను. 
తంతుల _వెనున్న లోవాపు తొడుగును, ఎమ్మిటరు 

(Ammeter)ను మార ఎద గు విద్యున్నిరోధకమును 
{Adjustable Resistance) సుమారు ఆరు (6) వోల్టుల 

(earth clectrode)ముధ్ధం నున్న 

చేయ ప్న 

విద్యుద్హ టమును [ శేణీవిధానమున అమర్వుట వలన 
పీడనము యొక్క వతనమును (Drop in the potential) కన్గొన వచ్చును. 

"స. 

(ప్రధాన స్విచ్చినుండి తంత్రుల కొట్టకొసనున్న దీపము 
నకుగల వోల్డేజి పతనమును కొన్గినుబ:. నియమమును 



అంత ర్లుహాకములు 

బట్టి, (సేవక విద్యుత్తులో సుమారు మూడు (కి) శాత 

మునకు మించి వోల్లేజి పతనముండళాదు. అనగా 28౦0 

వోల్టుల [సేవక విద్యుత్తునకు దాదాపు రి వొల్టులకన్న 

అధికముగ వోల్లజి పతన ముండరాదు. ఈ పరీతను 

చేయుటకు (పేషకమువద్ద వోలు మీటరుతో వోల్లేజి 

కనుగొనవలను. తరువాత [పథాన స్విచ్చినుండి అతి 

దూరముననున్న దీపము వద్ద వోల్లేజి కల్గొనవలెను. ఈ 
"రెండు విలువల తేడా సై జెప్పబడిన నియమమును మించి 

యుండరాదు. ఈ వరీతను చేయునపుడు అన్ని దీపములు, 

తదితర విద్యుత్పరికములు పనిచేయు చుండవ లెను (“౦ 

ఒకొ్క్కా-క్థావుడు వె జెప్పబడిన నియమములను శాస్త్ర 

[పశారము పాటించుట క వ కాశ ముండదు. వ్యక్తుల 

యిండ్లలోను,దుకాణములలోను మనము [వతిష్థావనమును 

చేయుటకగు ఖర్చును తగ్గించుట కొజకు కొంత వస్తుగుణ 

(పమాణమును (Quality) త్యాగము చేయవలసి 

యుండును, 

(పతిషహ్రైాపనమును పర్చాటు చేయుటకు ముందు ఈ 

దిగువ అంశములను మొదట నిర్థారణ చేయవలెను. 

1. వినియోగింపబడు వస్తువుల (Material) రకమును, 
నాణ్యమును (Quality). 

. తం[తుల (వతిశ్రాపనా విధానము, 

- (వతిష్టావన పని సాగుచుండగా, నియమముల నుద్దే 

నశించుట. 

. వివిధ అంగముల యొక్క. (మీటరు, [పధానమగు 

స్విచ్చి మొదలగు వాటి స్టాననిన్టళము, వివిధ అంగ 
ములను, పొయింట్లను చూపువటము (Plan), కావల 

సిన పరికరములు, వస్తువుల జాబితా, 

. అవనర మైన విద్యుద్వలయముల సంఖ్య. అయిదు (5) 

పంపియర్హకు మించని శక్తి తోగూడిన ఒక ఉపవిద్యు 

ద్యలయము 40 వాట్లు, 220 వోల్టులు, [ప్రమాణము 

గల 20 పాయింట్లకు సరఫరా చేయగలదు. 

. భూసంబంధమును కలుగజేయుట, 

. (వతిష్థావనములను పరీజించుట. ఎంత జాగరూకతతో 
[పతిష్థావనమును వర్పరచినను కొన్ని [(వమాదములకు 

దారి దీయగల పొరపొట్లు సంభవించు చుండును, 

(పతిష్థావనములో _ విద్యుత్తు [పవహింప జేయుటకు 

ముందు (5౫100 0%) విరిగిన తంతులు, తప్పుడు 

కలయికలును లేకుండ నరిచూచినచో, ఇట్లు [వమా 

దముల చారినుండి రథతణలు పొందవచ్చును. 

అ. హు, 

అంతర్గహాకములు:- (Celenterata) అంతర్గువో 

కములు, సీతెంటశేా (Celenterata) లేక '"కొనిజే 

రియా అనునవి నిర్షిష్టమగు (సీ లంట కేటా) కణజాలమును 

కలిగిన హీనాతిహీనమగు ఒక తరగతి జంతువులు. (ఇది 

[(గీకుభాషనుండి వచ్చినది. (0103 = Hollow) గుల్లగా 

నుండు (Enteron = Intestine) (పేగు, ఆం[తము.) 

ఈ వర్గమునందలి అతి నామాన్యమగు రూపములు అతి 

సామాన్య మైనస్పాంజీలకన్న ఎక్కువ తరగతిలో నుండవు. 

అయినప్పటికిని ఈ తరగతికి చెందిన జాతులు ఎక్కువ అఖి 

వృద్ధిలో నున్నవి. ఈ జాతియందలి వెక్కుజీవులు సున్నష్ట 

మెన ధాతుమండలము (Tissue) యొక్కయు, అంగ 

ముల యొక్కయు, [పారంభదళను వ్యక్తము చేయును. 

అంతర్షుహాకజాతిలో అనేక రకముల అంగవర్హులత్వ 

సౌవ్టవము (Radial symmetry) కన్పించును. మరి 

కొన్ని పార్శ్వ (Lateral part) సౌవవో వేతముల్రై 
యుండును, పెక్కు అంతర్గుహాక ములు ఉత్ప త్తికి 

తోడ్చడునవి; అక్షైర్పడిన చిన్నచిన్న గుంపులు అన్యోన్య 

సవాకారమునకును, [శమవిభాగమునకును చక్కని ఉదా 

వారణములు. 
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అంతర్షుహాక ములందు పరిచితములు, సుందరములును 

అయిన రూపములు అధిక సంఖ్యాక ముగా నున్నవి. 

సముద్రపు పోటు పాటు గల [పదేశములలోను, వాటికి 

దూరముగా ఉండు [పదెశములలోను ముత్యపవుచిప్పలను, 

రాళ్ళను జాలరు కట్టునట్టుగా కటు “జూ ఖట్సుి అనబడు 

అందమైన కణజీవులును; గుంటలలో శేలుచు, పారదర్శ 

కములై న (Transparent) చిరుగంటల వంటి 'జీవులును, 

రాళ్ళనందులలో గుంపులు కటు “సముద్రపు ఆని మోన్సు” 

అనబడు గాలిపువ్వులును; అలల పె అతిచురుకుగా ఈదగల 

జెల్లి చేపలును; అంతర్గువోక' జాతికి చెందిన అలన స్వభావము 

కల పోలీపాయ్డ్ (పుర్వగక ములు) లకును, చురుకైన 

న్వభావముగల మెడుసాయ్డ్ (ఛ|త్రికలు) లకును కొన్ని 
నిదర్శనములు. టినోఫోరా (పత్యేక జాతికి చెందినటువంటి 



“గోేబ్బు? అను జీవులు మృదువులును, చితవర్షములు 
కలవియు అయి, మిక్కిలి చురుకుగా ఉండును. 

అంతర్లువోక ములలో హై(డావంటి మూడు నాలుగు 

రకముల మంచినీటిలో నుండునవి; మిగిలినవనిం యు 

సము[ద్రవానులు. లొతులేని వెచ్చని సముదములలో 
అంతర్లుహోక ములు అన్నీ వధములయిన సుందరాకాకము 

లను నాధారణముగా [(వదర్శించవు. ఎత్తుగా విరిగిన 

పుర్వగకముల ('హాఠిప్పు? Pంlypes) గుంపులు, గట్టవలె 
దట్టముగా చెరిగిన వగడవు గుట్టలు సము[దప్పు టడుగు 

భాగమున నుండును. వీటి [పథావము వెన్నెముక లేని 
ఇతర జంతువులవైనను, చేవలానను కూడ ఉండును. 

సామాన్య లక్షణములు:= చాలవరకు అంతర్హువోక ములు 
(i 

ఎల్లప్పుడును, అంగవ రులవు 

జీర్ణకోశ కువారము, డాని శాఖలు 

సౌష్టవముగల జంతువులు. 

అర అల న 
ఆడు ఈడు 

(ow 

కుహరము వాటికి లేదు. సామాన్యమైన రూపములలో 
ఈ కుహరము యొక్క [పధానదచ్వారము ఎదిగిన జీవు 
లలో నోరుగామారును. కొన్ని [వ కక రూపములలో 
శరీరపు వె భాగమునకు చెందినదియో కేక ముఖసంబంధ 
మయినదియో అగు కోళము ఉండును. ఇదియే గొంతు 

గొట్టముగా ఏర్పడును. 

శరిర కుడ్యపు అంతశ్చర్శమునకును బహీళ్చర్శ మునకు 
నడుమ వాటిని బలవరచుచు, కేగుడువంటి పొరయొకటి 
ఉండును. 'టినోఫోరా” జాతిలో జీవి పెరుగుదలయొక్క. 
(పాథమిక దళయందే నృష్టమగు మధ్య చర్మ మేర్చ 
డును. ఈ జీవులలో అధిక భాగమునందు గుచ్చు కొనునట్టి 
కణము లున్నను, టిగోఫోరాలో 
అతుకుకొనునట్టి కణము లుండును. అంతర్గువోక ములలో 
“వుర్వగక,ి 'ఛ|తీకి అను నిర్మాణాత్మకములగు రెండు 

వర్గములు కలవు. ఒకే |[పాణియొక్క జీవ చరిిత్రయం 
దీ రెండు వర్గ లక్షణములును ఒక్కొక్కప్పుడు కన్పిం 
చును. [పాణులలో ఒక తరము విడిచి, మరొక తరము 
నందు కొన్ని లమణములు కన్సటు దృళ్యమున కిది నిదర్శ 
నము. ఒక్కొక్క తరమునందు లింగ సహితోత్ప త్తి, 
కురొక తరమున లింగరహితోత్ప త్తి కలుగు దృశ్యము 
5కు కూడ ఇది నిదర్శనము. పుర్వగకములచే ఏర్పడు 

)టిక పంజరము వగడముల ఉత్ప త్తికి చారి తీయును. 

వాటి స్థాన మున 
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జపితవిధానము లుండుటచే అవి దృష్టై 
ల ఉట, ఉగ 
హంగు మ్ ఆ రెండు 

తో కో 

ఇ 

చెకుగుచలను 

కార కమమును, నిర్వ్నాణమును, య 3 ఈ 
5 గనబర 

చుచు ఒక [వదేశమునుండి వేరొక [పదెళమునకు పోవుట 
యందు మిక్కిలి చురుకుగా నుండును. "పెక్కు అంతర్జుహో 

కములలో 'పుర్వగకజాతి మా[తమే కనిపించును. తక్కిన 
వాటిలో రెండు రకములు ఒకే జీవియందు గాని, ఆ 

జనుల సెర్పుడిన నమూహమునందుగాని కనబడును. 
లాటి | ఛ|త్రిక స్వాచ్చగా జీవించుచు, వెడల్పు గల శరీర a ఠం ల్లు 

మును కలిగియుండును. (వధానమగు జఠర కువారము 

ఏర్పడి ఆ జఠర కుహూరమునుండి వాంవీంచు నాళికా లీ 3 

మండలము దగ్గర అంతక్చర్శ వలయము ఏర్పడును. 

పురంగకము యొక ఆదిమమెన మీనములను భం వన 

లి వని వహించు ఈ అంచు నోటినుండి వేరుచేయబడి ముంటా 

కారముగా [కొంది వై పునకు వంగియుండును. తరచుగా 

మూతివైై మీనములయొక్క_ రెండవజత (Manubrium) 

అథోభాగమ్మువై పెరుగును. వుర్వగకమునందున్న అంగ 
వర్తుల సాష్టవము ఛ|తిక వ్యానార్ధగామిగా అభివృద్ధి 

చెందిన నాళి కామండలము ద్యారా మరింత అధికముగా 

న్ఫుటము చెయబడుచున్నది. 

అంతర్హుహాకములలో కనుపించు ఉత్పాదక జీవ కణ 
ములు జంతుకోటియందు అంతటను సామాన్యముగా 
అగవడును. అండములు, శు[కాణువులు వేరు వేరు జీవు 
లచేగాని లేక నమూవాములచేగాని వహింపబడును. ఫలది 

కరణము నొందిన అండము నమానముగా విభజనము 

నొంది మొదటి పొర అయిన బహిళ్చర్శ్మము ఒక పక 

బత్తిక (౨1250112) అను ఒక మధ్య కువారమును చుట్టు 

కొని ఉండును. ఈ కుహరము . అంతళ్చర్మకణనంవాతిచే 
నిండియుండును. బహిళ్చర్జమునకు నూగు ఏర్చుడును. 

ఇట్టి డింభమును “చికిటకము” (2120312) అందురు. అది 
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అను, బహిళ్చర్మమును, బీర్దాశయబిలమును తరువాత 

కనుపించును. ఆ డింభము వీటి అడుగుఖాగమునకు మునిగి 

ఒక కొనతో అంటుకొనియుండును. ఇంకెకచివర నోరు, 

మీసములు పర్పడి ఆ జీవి "వుర్వగకము"”గా మాకును. 

cc రీతిగా గాక అండము వేరుగా మెడూసాగా పెరుగ 

జవులును కొన్ని గలవు. 

ఉచా:- జరీయకము (Hydra), ఒవీలియా (Obelia); 

'మోనోసొసిప్ (Monosocyst,, 
రు 

పునరుత్పత్తి: విటిలో పునరుత్పత్తి రెండు రకమ 

లుగా జకుగును. ఒక జేవి యొక్క చేహాకుడ్యము వై 

తొలుత పార్గ వ్రములయందు మొటిమలవంటి “మొగ్గలు” 

బయలుదేరును. ఈ మొటిమలవంటి మొగ్గ తనకు కారణ 

భూత మైన తల్లి జవివంటి రూపమును పొందువరకు పెరుగు 

దల నొందును. చానిచుట్టును మూలమందు ఒక విధమగు 

నొక్కు. పర్పడిన తర్వాత ఈ [కొ త్తజీవి, స్వతం[తముగా 

జీవించుటకు తల్లినుండి వెరుపడుటగాని, _ లేక 

సమూహ నిర్మాణమున చెండవబేవిగా కలిసీ వుండుట 

గాని జరుగును, ఇచేవిధముగా ఆ నంఘమునందలి మిగి 

లిన జీవులు ఉత్ప త్తి అగుచుండును. చాలరకముల అంత 

ర్లువోకములలో లైంగిక పునరుత్పత్తి మరియొక విధా 

నము. ఈ విధానమున (స్రీబీజములు (Ovum), శుక్ల 

జ జవ 

బీజములు ఉత్ప త్తియగును. శుకళ్లకణ మొకటి (స్త్రీ బీజ 
ముతో కలియుటవలన పిండము తయారగును. ఈ 

పిండము మొదట (కిమిగా ఏర్పడి తరువాత [కొత్త 

జీవిగా రూపొందును. కొన్ని రకములలో కణవిభజనము 

లేక నిలువున విభజనము నొందుట నంభవించును. కొన్ని 

రూపములలో పునరుత్పత్తి (ఖండిలనము) (5tంbila- 
ti0n) అడ్డముగ విభజనము నొందుటచే జరుగును. 

వికల్స ఉత్పత్తి విధానము (Alternation of Gene- 

ration):. అంతర్గువాక ములలో వికల్ప ఉత్ప త్తివిధానము 

ఒక విశేషలకణము. మొగ్గల రూపమున పునరుత్పత్తి 

జరుగు లింగరహితదశయును్సు ఫలదీకరణమును చెందిన 

అండముద్యారా పునరుత్చ శ్రి జరుగు లింగనహిత దళ 

యును, ఒకటి విడిచి ఇంకొకటి నంభవించుచుండును. 

లింగరహితదళ హైడా (మంచినీటి పుర్వగక ముల)వ లెను, 
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“~~ జ స జ్య లో ఇం ణు వట్ట . మొుొచటు వై(డా అను [(వొాణెయు, దాని 

నుండి సెరులకరియా వంటి రూవములద్వారా 'జబీలియా'” 

జెరియోా క ద ఎగ శ వంటి [వాణులకును, 

ళీ 

జలియకరూపము తగ్గుదలనొంది ఉండును. జెరియోని 

యాలో జలీయకరూపము మృగ్యమై యుండును. 
బహురూపత (Polymorphism):. బపురూపతతో 

కూడిన సమూపహారూపముల అభివృద్ధి అంతర్గువోక 

జ్ ఈ యొక్క చక్కు ని లతణము. కొన్నిటిలో సమూహాము 

ఒ కేపోలికగల జరీయక కలినియుండును. 

ఛ|తికలు ఫలదికరణమునొందిన అండముఅను తయారు. 

చేయును. ఈ అండములనుండి తగిన పరిసరములో 

ఒక్ొ్కాక్కాటి ఒక [1 "త్త సమూహరూపముగా రూపొంద 

గల [కములు పర్చడును. కొన్ని సమూపహారూపములలో 
ఆవోరమును పట్టుకొనుటకు కొ“న్నింయు, ఆహారమును 

జీర్ణి ంచుకొనుటకు కొన్నియు వ్యక్తులు పర్పడియుండును. 

అత్యుతృమమగు బహురూవత గొట్టములవ లె నుండు జెల్లి 

చేపలలో (సై ఫనోఫోరో) పర్పడును. ఒక సమూహమున 

కొన్ని వ్యక్తులు చలనమునకును, కొన్ని నీటిలో శేలి 

యుండుటకును, కొన్ని ఆహారమును జీర్షించుకొనుటకును, 

కొన్ని బలముగా [గుచ్చుకొను పొడుగైన దారములతో 
కూడిన మీసములవంటి అవయవములుగా వర్పడుటకును: 

(వ్ర త్యేకింపబడి యుండును. ఇవి ఆ సమూవామును రతిం 

చుటకును, శతువును బలహీన పరచుటకును ఉపయోగింప 

బడుచుండును. కొన్ని పొలనులవంటి రతణాంగములను. 

గలిగి సమూవామందున్న కడుసున్నితమగు జీవులను 

కప్పియుండును. కొన్ని |పాణులు సమూవాము యొక్క 
పునరుత్పత్తి కొరకు లింగసంబంధమగు కణములఅను 

మాతమే ఉత్పతి చేయును. 

రూవములను 
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పునఃసృష్టి Comeneration- అంతర్గుహోక ములలో 

పునరుత్ప త్తిచేయు శ క్రి గమనించ దగినది. లోపించిన 

భాగములను తిరిగి నృష్టించుకొనుటలోను, ఆ జీవి యొక్క 

ఒకానొక శరీరథాగము సంపూర్ణ మైన జీవిగా పెరుగుట 

యును గూడ, వానికిగల పునరుత్చాదక శక్తిచే జరుగు 

చుండును. ఉదా॥ జలీయకము యొక్క. మీసములలో 

నొకటి తెగిపోయినచో, చానిస్థానమున [కొత్త మీన 

మొకటి బయలుదేరును. లేక జలీయకము కొన్ని 

ముక్కలుగా తెగిపోయినచో [పతిముక్క_యును నంపూ 

ర్లమైన [కొత్తజీవిగా వృద్దో'జెందును. 

పగడము: నమూహాములుగా జీవించు అంతర్హువోక 

ములయొక్క- ఖటిక (కార్హి య పంజరమే పగడము. 

పగడములు ఒక కప్పుడు మొక ్ య-లవలె శాభోవశాఖలుగను, 

మరియొకప్పుడు వతీఈకవలను, ఇంకొకప్పుడు మెదడు 

వలె గట్టి ఉపరితలములు గలిగిన అర్హగోళము లేక పూర్ణ 

గోళము వలను, వివిధరూపములతో నుండును. పగడ 

ములు అందమైన రంగులతోనుండును. (వత్యేకముగా 

విలువగల పగడములు అనబడునవి సామాన్యముగా కొంత 

ఎరుపురంగును కలిగియుండును. అవి ఆభరణములలో 

ఎక్కువగా ఉపయోగింవబడుచున్న వి, ఎక్కు వవిలు వెన 

స్టో 

పగడపు రాళ్ళు, మధ్యధరా సము[దము నుండి లభించు 

చున్నవి. . 

పగడములు, మపహాసము[దములలో వెచ్చని భాగ 
ములయందు పగడపు దీవులుగా నేర్పడును. ఉదా॥ బహ 
మియాదివులు, ఫిజీడీవులు, ఆస్ట్రేలియా, 

క్యూబా, వోవాయి, ఫ్లోరిడా, యుకటాను మొదలగునవి 

ఇట్టివి. "నీటిముంపులో నుండు గట్టులపె పగడపుదీవులు 

నిర్మిత మగును. అవి భూమిదగ్గర సన్నని రాతి గట్టువ లె 

ఏర్పడును. పగడపు గట్టులు చేపలు, ఎం|డకాయలు 
మొదలగు సము[దపు జీవులు దాగి యుండుటకు అను 

కూలముగా నుండును. 

కంకతినములు (శునోఫోరా) := అునోఫోరాను, అప్పు 

డప్పుడు అంతర్గువోక ములలో ఒక తరగతిగా పరిగణిం 
తురు. కాని కొన్ని [పధానమగు వ్య త్యాసములను 

'చూపుచుండుట వలన ఇది మరియొక (వనృష్టిగా వ్యవవా 

శింప బడుచున్నది. కంకతినములకు (ఇునోఫోరా) రి 

బెర్ముడా, 

*ములు కొన్ని టిలో 

రము.వై దువ్వెనలవంటి పలకలను కలిగియుండుట వలన 

దువ్వెన ఛ|క్రికలు అనియు (౮6117), నిడివి వై పున .కట్లు 
కట్టుగా నుండుటవలన సము ద అకోటములు (Sea- 

72100) అనియు అందురు. ఛ(తికలు నున్నితమెన 

ళరరము కలిగి పారదర్శకము౭ యుండును. వాటి శరీర 

నంభాకారముగాను, కొన్నిటిలో 

గోళాకారముగాను, కొన్నిటిలో రిబ్బనువలె చదునుగాను 
ఉండును. వీటిలో కొన్ని రకములు అధిక సంఖ్యలలో 
మహానము[దములయందు నీవసించుచుు తరుచుగా అంద 

మైన వర్షములను కలిగియుండును. వీటి శరీరమున ఒక 

చివర నోటిని, రెండవ చివర జ్ఞాన ప్రదమైన స్థి స్టితికోష్ట ము 
(Statocyst) అను చానిని కలిగియుండు శెండు కొన లగ 

పడును. కొన్ని కంకతినములు లోనికి ముడుచుకొనిపోవు 

రెండు మీనములను కలిగియుండును. ఈ మీనములు 
'లాసో కణములతో కప్పబడి యుండును. లాసోకణము 

లందలి చారమువంటి పదార్థము ఆవోర కీటకములను 

పట్టుకొని బంధించుటకు ఉపయోగవడును. వీటి శరీర 
ము వై నూగుతో ఏర్పడిన ఎనిమిడి కట్లు తలనుండి తోక 
వరకును (Meridional) వ్యాపీంచియుండును. అవి చలన 

మునకు ఉపయోగించును. కంకతినములకు సంబంధించిన 

కొన్ని సామాన్య ఉదాహరణములు:- “సముద్రపు గోళీ” 
అనబడు పూరొట్రైేహియా:- దీని శరీరము నున్నితమె, 
పారదర్శక మై యుండును. దేవావర్లము గులావిరంగు. 

దీనికి నూగు కలిగిన పొడవెన రెండు మీనము లుండును 

ఇది గోళీకాయ పరిమాణములో నుండును, ఇవి న్యూ 

ఇంగ్లాండు సముద్ర: తీరము పొడుగునను విస్తారముగా 
నుండును. 

సముద్ర అక్షోటములు (Sea-walnuts);. అనబడు 
బొలినాప్ప్సిస్, నెమియాప్పిస్:. వీటికి మీనము లుండవు. 
ఇవి స్తంభాకారముగాగాని, శంఖాకారముగాగాని 

ఉండును. ఇవి పారదర్శకమైన శరీరముగల జీవులు. అవి 
అధికనం ఖ్యలలో గుంపులు గుంపులుగా నుండును. 

“ వానిలో కొన్ని రకములు రా|తులయందు భాన్యరపు 
కాంతులను (పసనరించుచు వింతగా (పవ _ర్తించుచుండును. 
సెస్టస్ 'వనెరిస్” (Cestus veneris) అను జీవులు ఒకటి 

రెండు అంగుళముల వెడల్పుతో పొడుగైన చదునెన 



శువువ అనుండు జీవులు. శరీరము (పకాళవంతమగు వర్ష 

ములతో పారదర్శకముగా నుండును. 

హారము: 

అనబడు గాలిపువ్వులవంటి 

జెలి చపలును, నమ సరసు 
ఉషా 

మాణముగల ఎరను 

యున్నవి. చురుకుగా నుండు జునిఫోరాలు ఒకదానితో 

మరి యొకటి౧ *ని, 

అతుకుకొనియుండి మాంసా 

ంతర్షువేక ములలో ఎక్కువ రకములు అతి 

అవి వాని 

చిన్న జంతువులకు గాని కణ సహా 

యముచే హోరులుగా 

నుండును. 

నూ కబవులను ఆహారముగా చేసికొనును. 

ఎరను పట్టుక కొనుటకును, 

(Cnidobcosts) అను (కుట్టుటచే నొప్పి కలుగజేయు) కణ 

ములను, మినములను ఉవయోగించుకొనును. సూచ్య 

గములు (Endoblasts) అనబడు [గుచ్చుకొను కణము 

చంపుటకును “దంశఘటములుి 

ఈ 

అను కలిగియుండుట అంతర్శవాకజూతి 6 మెొంక్క్ల నవాజ 

అతణము. కంకతినముల (టనోఫా రా) తరగకతియందచు 

తప్ప మిగిలిన అన్నిజాతులకును సనూచ్యంగ ములు కలవు. 

(పతి దంశమఘమఘటమునకును నూచ్యుంగము అనబడు నొక 

గుల్ల యుండును. ఆ గుల్లలో విషనంబంధమగు జిగురు 

పదార్థముండును. ఆ పదార్థమున సున్నితమై బోలుగా 

నుండు సూత మొక్కటి చుట్టలుగా నుండును ఈ 

సూచ్యుంగము కణమునందలి ఎక్కు వభాగ మును ఆ(క 

మించును. ఈ కణము యొక్క చివర (6౫60061) అను 

కుచ్చుగాని 

వలన కలిగిన 

మీటగాని,  ముతకగానుండు 

యుండును. 

ఒ త్తిడిచే సూ చ్యంగము (బనవ్రలగును., దారము రాసాయ 

నికముగను, యం[తమువ లెను పనిచేయును. ఈ కటారులు 

ఆహార కీటకము యొక్క శరీరమునందు 

అప్పుడు వెడలు |సావనము గాయమును విషపూరితముగా 

చేయును గ్ జంతువులు కదల 

కుండ చేయబడి చంవబడును. అప్పుడ ప్పుడు 

కరిగించు [దావకము (Solvent) గా 

పది ఎట్లున్నను, “సూ చ్యంగములను” (నీమాబ్ 

వెం[డుకల 

దంశభఘటము ముడుచుకొనుట 

నాటబడి, 

ఈ విధముగా చిన్న చిన్న 

కరాడా పనిచేయును. 

రహో క్సి ఆళ్ళ 
మం. 

Nematocysts) ఆ యుధములనుట కన్న వ 

తగిన పాళములు వల వలె వ్యాపించి యుండు నాడీ 

మండలము శరీరమం దంతటను నరినమూనముగా 

పట్టు కొనుట రు 
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అంతర్గుహో కములు 

వ్యాపించి యుండును అనుట ఎక్కు. _వ తగియుండును. 

నాడీమండలము:. అంతర్హువోక ముల నాడీనుండలము 

అతి పాచిన ళకు చెందినది. అ కంద నాడమండలము 

వానికి లేదు. మేధస్సుకూడా లేదు. ఎకునను త్వరితముగ 

(బురణనులను నిత మైన దిక్కునకు కీసికొనిపోవు నాడే 
ays) (Ss 

మార్గము వీనిలో కలదు. అది ఉన్నత జవులందు స్థానికము 

స్థీరముగను ఉండు నాడీ పద్దతిని నూ గాను, చించును. 

చు జంత రు మి కై 

సామాన్య మగు జ లంగ క 

పారస్థిక విషయములు: ఇంచుమీ 

ము నము|దజీవులు. 

డా) మీనములేని నూజ్మాతినూ కృ మైన జడియకము 

(మెకోహై[డా) |పొరంభదశయందు మత్స్య-అండ 

ములచె పరాన్న భుకుు గా నుండిన 'పాలిపో డియంి, 

(Poly Podium) సంయోగ జీవులుగా నుండు 

లోభఫోరా? (Cardylophora} మంచినీటి యందుండు 

ఛతికలు మొదలగునవి, 

ఉదాహరణములు. వీటిలో మిక్కిలి చురుకుగా ఈదు 

లోతులేని నీటిలో నుండును. కొన్ని 

"కాది 
ల్ 

మంచిసీటి అంతర్హుహాక ములకు 

“పెక్కు జీవులు 

భో తన నీటిలోకూడ కనబడును. చాలరకముల పుర్వుగక 

ములు ఇతరజంతువుల శరరపుచివృలను ఆధార రముజేసి కొని 

న్ కే nN Kes, ఉత వే సభాం 
వరుగుచుండును. అప్పుడప్పుడు అవి ఆ చిప్పలనుహూ ర్తి గా 

కప్పి వేయుచుండును. “మునీశ్వర పీతికును, సము ద “కును 

మాభములిక కును ఎడతెగని భాగస్వామ్యము అంతర్గువోక 

ములయందు విచిత మైనదృశ్యము. మునీశ్వరవీతనము[ద 

కకి చే రతింపబతు 
ల్ని 
చా 
అలలో 

కునుమాభముచే క కప్పబడి, దాన్నిగుచు కే 

ఆను ముసిక కర పత బెరా 
శాక 

చుండును. సము[ద కుసువమూాభ మ సి 

కొని తీరుగుచుండును. ఇట్ట పరన్పర లాభక రమగు బావా 

ఛాగస్వామ్యమునే 'నవాభోజనము' (Commensalism) 

“నవహాజీవనము? (Synb 0315) శ్ఞాంర్రీ 

రక భాగస్యా న్యుము బాలరక ములగు “కునుమాభముిల 

యందును, 'ఆల్సియొనేగియన్సు' (AlCyంnarians) 

యందును కలదు. అతినూవ్శ మైన ఏకకణ శవ 

ఈ జంతువుల యొక్క శరీరకణములలో నివసించును. 

అంతర్షుహాకముల పసృష్టిలో చాచావు 9,000 జాతులు 

"సు వాటినీ మూడు తరగతులుగా విభజించిరి. 

. జలీయకవర్షము ( హైడ్రోజోవా Hydrozoa) :_ 

మందన పుర్వగకములు చాలా చిన్నవిగా 

అందురు. అను 

వలములు 



అంతర్దలము 

నుండు జెల్లి చేపలు, రాతివంటి కొన్ని పగడములు ఈ 

తరగతిలో చేరును. వీటికి అన్నకోశము ప్రత్యేక ముగ 

లేదు. జీర్ణాళశయబిలమునందు విభాగములును, సూచ్యం 

గములును లేవు. మడూసా సామాన్యముగా సన్నని 

పొరతో చిన్నదిగా నుండును. ఇవి ముఖ్యముగా లోతు 

లేని ఉప్పునీటిలో గు 

జీవించును. 

2. ఛత్రికవర్గము ( స్కైఫోజోవా 56yph0z02 ) :. 

చెద్ద జెల్లి చేవలు ముఖ్యముగా చతుర్భాగ అంగవర్తు 

అత్వ సౌవ్ఫవము గలిగి, ఘంటాకారముగనో, ఛతా 

కారముగనో ఉండి స్వేచ్చగా ఈదగల ఛతికలు ఈ 

జాతిలో చేరును. ఏటిలో (వత్యేకమగు అన్నకోళములేదు. 

జఠరనంబంధమగు మీనము లుండును. అింగనంబంధమగు 

పుర్వగక ములు ఉత్ప త్తిచెయు ఛ|కికలు అన్ని సము[ద 

' జీవరూవములను ఉత్ప త్తిచేయుచున్నవి. 

8. పుష్పజీవములు (ఆంథోజోవా Antho Zoa):. 

తరగతిలో పగడములు, కునుమాభములు మొదలగునవి 

గలవు. అన్నియు పుర్వగకములు మాతమె, ఛతికలు 

ఉండవు. పదిన ఆధారమును అంటి పెట్టుకొని యుండును, 

గుల్ల గానుండు మీనములతో మౌ ఉక వలయము చదు 

నుగా నుండును. జీరాశయబిలము అరలుగా నుండును. 

సూచ్యంగములు ఉండును. ఈ జీవులు ఒంటరిగను, 

ఇవి అన్నియు సము[ద 

ఫంపులుగాగాని, లేక ఒంటరిగాగాని, 

సమూహాములుగను ఉండును. 

జీవులు. 

ఎ. డౌ. డీ. వా. ఆ, 

అంతర్జలము:- భూమిమీద పజెడు వర్షపునీరు 

కొంతభాగము ఆవిరిగా మారుట,  కొంతభాగము 

సెలయేరులచ్వార సము దములకు [పవహించుట, మరి 

కొంతభాగము భూమిలోనికి ఇంకుట అందరికి తెలిసిన 

విషయమే. ఇట్లు భూమిలోనికి ఇంకుచున్న నీరు, ఇంక 

ఇతర కారణములవలన కూడ. భూమి ఉపరిభాగమున 

కొంతవరకు వ్యాపించి యుండిననీరు అంతర్జల మన 

డును. నూతులు, నీటిబుగ్గలు (Springs) మొదలయి 

నవి, ఈ అంతర్జలపు ఉనికిని "కొంతవరకు 'శెలియచేంయును. 

అనాదినుండియు నీరు రాళ్ళలో నికి పీల్చ్పబడుచు, 

వాటిలోనుండు పగుళ్ళను (౦13), తీకలను(Fissures) 

ఇంక ననేక ఖాళీప దేశములను నింపుచున్నది. ఇందులో 

కొంతభాగము నీటిబుగ్గలుగాను, మరికొంత భాగము 

రాళ్ళలో నుండెడు సూక్మరం[ధముల చ్వారాను (Pores) 

అనేక వృతముల ద్వారాను, తిరిగి భూమి ఉపరిభాగ 

మును చేరుచుండును. వర్షము, మంచు, చెరువులు, 

నదులు, మొదలయినవాటినుండి ఇంకుటవలన ఏర్పడిన 

అంతర్జలమును వర్ష పాతజలము (Meteoric) అనియు, 

నీటిలో నేర్పడిన ఒం|డుమట్టి పొరల (Sediments) 

మధ్య ఉండిపోయిన నీటిని కాన్నేటు జలము (Connate 

Water) అనియు అందురు. 

భూమి ఉపరిభాగమునుండి లోతుగ పోయినపుడు 

కొంత దిగునున మన్ను రాళ్ళు మొదలయినవన్నియు 

(Saturation) చెంది ఉండును. 

మండలము (Zone of 

దీని ఉపరిభాగము సంప క్త! 
జలమట్టము (Water table) అని పిలువబడును. ఇది 

తేమగా ఉండెడు (పదేశములలో తక్కువ లోతులోను, 

ఎడారివంటి [పదేశములలో వందలకొలది అడుగులు 

లోతుగాను ఉండును. ఈ నుట్టము వర్ష కాలములో 

ఒవెకివచ్చుచు, ఇతర కాలములో [కందికి దిగుచుండును, 

ఈ సంప్ఫ క్ష జలమట్టము వివిధ [వదేశములళో మారుచు 
నుండును. ఇది ఆయా |వదేశములలో లభ్యమగు అంత 

ర్ట పరిమాణము పె ఈ వరి 

తిరిగి స్వభావములు 

(Character of rocks) ఏనినా యుండును. 

శీతోస్ట స్థితి, అవిరియగుట (Evaporation), వర్షపాతము 
యే 

అను రెండ్రు కియలచ్వారా భూమిమీద జల పరిమాణ 

మును అదుపులో నుంచును. సచ్చి[దత (Porosity), ), భేక్యత 

తడిగానుండి సంపృ కత 

ఈ మండలమును 

saturation) అందురు. 

అల సంప్ఫ క 

నాధారవడి యుండును. 

శీతోష్ల స్థితి, 
top 

శాం 

మౌణము, ఫీఅల 

ఆధారపడి 

(Permeability) అను నిలాన్వభావములు, రాళ్ళు పీల్చు 

కొను నీటి పరిమాణమును అదుపులో నుంచును. 

అంతర్జలము ఉపరిభాగమునకు ఊటలుగా (56002865) 

గాని లేక నీటిబుగ్గలు (505089) గా గాని వచ్చును. నీటి 
బుగ్గలు సాధారణముగా. నంపృ క్షజలమట్టము భూమి 

ఉపరిభాగమును తాకి అతిక్రమించునపుడును; భేద్య మైన 
రిలలు (Permeable rocks) అ భేద్య మెన శిలలను (1మ- 

permeable rocks) శాకు చోటను నంభవించ గలవు. 
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అంతర్జలచలనము (Grcund water movement) ఆయా 

చేటులనుండు రాళ్ళ యొక్క లతణముల్నపై ఆధారవడ 

యుండును. జాగా తెరవుకలిగిన వీటికలు (FissUres) 

అతిఛిద్రత కలిగిన రాతిపొరలవలెనే పనిచేయును. ఈ నీటి 

[ప్రవాహాము తిరిగి వివిధములైన రాతిపొరల భేద్యత 

లోని వ్యత్యానములపె కూడను ఆధారవడిఉండును. 

సాధారణపు బుగ్గలుగాక, కొన్ని చోట్లలో వేడి నీటి 

బుగ్గలుకూడ ఉండును, ఇవి చాల ఉప్లో[గత కలిగి 

ఉండును. ఈ ఉష్లో| గత వివిధ పచేశ ములలో వేరు వేరుగ 

నుండును. దీనికి రండు ముఖ్య కారణము లున్న వని చెప్ప 

వచ్చును. అందులో మొదటిది నీరు అగ్నివర్వతములున్న 

[పదేశములగుండ [పవహించుటవలన వేడజెక్కుట; రెండ 

వది- నీరు చాల లోతైన (పదేళములగుండ [ప్రవహించు 

నపుడు, అక్కడ నుండెడు అధిక ఉప్టో[గత (1560021 

gradient) వలన వే డెక్కు ట, రసాయన ।| క్రియ (Chemical 

action), సంఘర్హణ (Friction) కూడ ఉప్పమునకు 

ఆధారములు. అమెరికాలోని ఎల్లో స్రోనుపార్కు, 

న్యూజిలాండు, ఐస్ లాండులలోని కొన్నీ [పదేశములలో 

అంతర్జలము వేడినీటి ధారలుగాను లేక ఉహ్లోదక [సోత 

స్సులు (6౬౪5౬15) గాను ఇవి బహిర్గత నుగుచున్నవి. ఇవి 

చాలభాగము అగ్నివర్వత  పదేశములలోనే కన్చడు 

చున్నవి. ఈ బుగ్గలు ఏర్పడుటకు అంతర్భాగములో అత్య 

ధిక ఉష్ణోగత, చాల పొడవైన లీటికలు భూమిలోనికి 

వ్యాపించియుండుట చాల ముఖ్యమగు పరిస్థితులు. ఈ 

నీటిబుగ్గలు ఎల్లప్పుడును బహిర్గతమగుచునే యుండక 

మధ్యమధ్య విరామము చెందుచుండుట కద్దు. ఎల్లోఫోన్ 

పార్కు లోనున్న “ఓల్లుఫెయిక్ పుల్ "అను వేడి నీటి బుగ్గ 

చాల ఆశ్చర్యకర మైనది. ఇది చాల సంవత్సరములనుండి 

సమాన విరామ శాలములతో వేడినీటిని బహిర్గతము 

చేయుచున్నది. [వతి 70 నిమిషములకు వేలకు వెల 

గాలనుల నీరు అతి తీ వమైన శక్తితో ౨,800 అడుగులు 

ఎత్తువరకు పోవుచుండును. 

వేడి నీటిబుగ్గలే కాక, ఖనిజ పూరితమగు నీటి 

బుగ్గలు (Mineral springs) కూడ ఉన్నవి. వాటినుండి 

వివిధ పరిమాణములలో ఖనిజములు వెలువడును. వీటిలో 

కొన్నింటిని జొషధములకు కూడ ఉపయోగించుదురు. 
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అంతరలము 
జు 

నీటి బుగ్గల తరువాత చెప్పదగినవి నూతులు. ఇవి 
మట్టిలోను, ఇనుకలోను, లేక అంత ర్జలముతో నిండిన 

భేద్యమైన రాతి పొరలలోగాని, _ బీటికలతో నిండిన 
సృటికమయ శిలలో గాని వర్పడును. 
అంతర్జలము నూతి అడుగు భాగములోనికి రం|ధముల 

ద్వార చొచ్చుకొని కొంత మట్టము వరకు వచ్చును. 

ఈ మట్టము [కింద ఉండెడు జలపిడనము సె ఆధారపడి 

యుండును. 

మరొకరకము నూతులు ఆర్లీసియన్ నూతులు 

(Artesian wells). వీటిని పాతాళగంగ అనవచ్చును. వీటి 

నుండి నీరు ఎడతెరిపిలేని ధారలుగా నేల ెఖభాగమున 

కొంత ఎత్తువరకు, చాలపీడనళ క్షితో చిమ్ముచుండును. 

అంతర్జలము అత్యధిక జలపీడనళ క్షి కలిగి ఉండుటయే 
దీనికి కారణము. ఈ విధముగ, అంతర్జలము వివిధ 

రీతులలో, భూమి ఉపరిభాగము చేరి, మేఘములుగాను, 

వర్షముగాను, మార్చుశెంది, తిరిగి భూగర్భములోనికి 

ఇంకిపోవుచున్నడి. 

అంతర్హలము గురుత్వాక ర్షణశ డీ (వాబల్యమున (In- 

fluence of gravity) సంపృ క్త జలమట్టపు వాలులను 

అనుసరించుచు [పవహించును. నీరు భూతలము యొక్క 

స్వరూపమును పర్పరచుట యేగాక, భూమిలోవల కూడ 
చెక్కు. మార్పులను కలిగించుటలో చాల [పముఖపాత 

వహించును, 

రాళ్ళగుండ [పవహించు నపుడు వాటి వారలమధ్యను, 

అతుకులలోను రాతిని కరగించుచు అంతర్మార్గములను 

విస్తరింప చేయును. ఆ మార్గములు కొన్ని చోట్ల భూమి పె 

(ప్రవహించు. నీటిచే మరింత పెద్దవై గెరాటీని బోలిన 

పెద్ద సొరంగ మార్షములుగా తయారగును. వీటినే 

(మింగు సొరంగములు (Swallow holes) అందురు. 

ఇటువంటి [మింగు సొరంగములు ప్రసిద్ధికెక్కిన మేమత్ 

గువా ఉన్న  శెంటకీ పీఠభూమిలో 60,000 పెగా 

ఉన్న వి. ఇట్లు రాళ్ళను కరగించుటవలన ఏర్పడిన [దవము 

చెద్ద చెద్ద కీలులు (Master points), అతుకులు, రాతి 

పొరలు మొదలయిన వాటిగుండా [పవహించి “పెక్కు 

సొరంగ మార్గములను (Caverns) గువాలను కూడ 

నిర్మించును. ఇటువంటి గుహలు, మెక్సికోలోని కారల్స్ 

[తవ్వుట వలన 

ఇది సున్నవురాయి మొదలయిన పెక్కు 



అంతర్జాతీయన్యాయము (వైయక్తకము, 

బాడలో ఉన్నవి. అక్కడ ఉన్నవాటన్నింటిలోను పెట్ట 

దగు ఒక గువా 4000 అ॥ పొడవు, 625 అ; వెడల్పు, 

850 అ॥ ఎత్తుకలిగి ఉన్నది. ఇట్లు ఏర్పడిన గువాలు అగా 

ధములై న (012303) సొరంగ మార్గములతో అన్నియు 

కూడ ఒకదానినుండి మరియొక దానికి మార్గము కలిగి 

ఉండును. వీటినుండి, అంతర్జలము నదులవలె |పవహిం 

చును. ఇట్లు సెక్కు. సెలయేరుతై [ప్రవహించెడు నీరు, 

కొంత దిగువున, ఒక పెద్ద నదీ పవావామువ లె బయ అ్వెశ 

లును. సున్నపురాతిగుండ (పవహించెడి నీరు కొంత కర్చని 

ద్విఅమ్హుజని (Cంrbంndi0x1d౭) కలిగియున్నందున, దానిని 

కరగించును. ఈ [ద్రవము కొంత కర్చని ద్విఆస్థుజని 

విరిరూపమున కోల్పోయిన, కరగియున్న కొంత కార్చ 

నేటు (Carbonate) కాలె టుగా నికేపించబడును. 

భూమిలోని గుహలలో సైభాగమునుండి | పెళ్ళాడు 

నట్లుండు కాలె పటును "స్వాతి కటు అనియు, కిందిభాగ 

Cod మున స్తంభములవలె నిలువబడియుండు కాలె పటును 

“స్ట్థాలగ్ మెట్లు” అనియు అందురు. అంతర్జల ములలో 

నుం జెడు పదార్థము ఖటిక కర్చనితము (Calcium 

carbonate) ఒక్క. కు కాదు. _ఇనుక పదార్థము కూడ 

తరుచుగా నుండును. ఉదాహారణకు, చెకుముకిరాయి 

(Flint concussion, సులభముగ కరుగని రాళ్ళచుట్టును 

ఏర్పడుట, చెప్పవచ్చును. డెండ్రైట్సు అనునవి యినుము, 

మాంగనీను యొక్క అమ్రజనిదముల ఉత్పాదనీయ మైన 
అవికేవరూపములు (Secretionary forms). 

ఇంక ఎడారులలో ఒయాసిన్ లనబ జెడు ఫలవంత మైన 
(ప్రదెశములు చాల ఎన్నతగినవి. ఇవి అంతర్జలము ఉపరి 
భాగమును చెరుటవలన ఏర్పడును. ఇట్టు అంతర్జలము 

ఎకి ఆబుకుటవలన, ఆ |వచేశములు సారవంతముగా 
మారుచుండును. అచ్చట చెట్టు చేమ లుండుటవలన, అంత 

వరకు ఇసుకవ్యరగా ఉండెడు (ప్రదేశముల మధ్య అవి 
స్వర్షతుల్యముగా కన్సడును. 

అంతర్జలపు ఉనికి, కొన్నిచోట్ల భూతత్వశాస్త్రరీ తా 
కనిపెట్టవచ్చును. ఇటీవల భె"తీకశా స్త్ర పద్ధతుల ద్వార 
(Geographical Methods) కనుగొనుట కూడ జరుగు 
చున్నది. విద్యుత్పరిళోధనల ద్వారా (Electrical pros- 
pecting methods) అంతర్జలపు ఉనికి కని పెట్టుటకు, శిలల 
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నిరోధకతలోని వ్వ త్ర సము (Variation of resistance 
be ఓ 

in rocks) కొంతవరకు నోచ్చుదుచున్న ది. 

డా. యన్. వా, 

క్షి 
కాణీ 

tae wy (పగ రించు 
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అంతర్ష్జాతఆయ న్యాయిము (వై య కికము 

న్యాయ, (౨ధి) టె రుఖ్యము Se 

కలిగిన అధియోగ ములను 
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Se pa wt యం ల 
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జట ఇ న! టల Wy యళ గ బడిన (సై దగ ముథి 
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గ yi Mom jy ములలో గ 
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4 ih శ; ts an af . tr వ. రింగ నార లోనికి 
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బయలుదేరు ఏ పాదములను. గ 

"ag h Wt hod వరం న ఖో అట్టి ఆక ; rom అబ "నుటు నె స దుస టిం (1 SERRE 

మాంర్ర 

RATS 
tu ఫ్రై 

అ ft en ee అటో గః ,, Ca సుభిలు బంపుటిడి hry Hy MYM M0) స్ట 

తగ (| కాళ గ్ ఇట ww", nin + గ wn yh | as “we, nyt (1 స ఇటే గో రాధి కారమును లోబడిన న దగ ములలో నివసించు చున్న 
4 af uw mu |. np టే ms లేక వాంపొారము dm నున ఎ వల్ల NOP గు న ట్ర భ్ Ye {9 (౧) 

వివాదములు, అక్కి వాటి పిటంగణా[ బంనము గల 
మిం ఆ గి దార టల జు ర త అట. లలి [వ దశములొని అనగియూన) పన యు ములు, లేక 

కో యం. లగి జట ww, yy Fl న. Rn Oar (a 1 యె an omy, క °ం0నర MIN area సచార్ రాఖి కంర బి 

తే "జీ నో oA ev అజ అట గ ఖా పోల Mayu, we" wm, ya నలో [అ ర్ ఆం అలి (ల ర. | DIANA సం. (హ్ ఢి 
4 

OY wm లాటి ల 3 He iawn? పిచారబులా నికి ms న్యా యసగటు DOW గా రంప 

అ స్ట్ అథి యె*గములనో నువయోగింవబడు 
న్యా యము, ఆనా న్ యవపిచాగణ సర్ చెంటిన స °9 యమై 

యుండును. దానిక “లాగ (Lex For) wd "పీరు. 

వాది (పతివా దులు ఆస 900 ) సి ఎంగ గాంటి కరము 

గల (పదెశ ములో సివనింపసిపారయిన ను అన స్ట్ బాతీంయు 

అయినను, వివాద కారణము 'దీశాంచరముథో బయలు 

దేరిన చినను ఆ వివాద'కాగణము రెండుగాని, అంత 

iw కీ కెక్కు.వగాని నా న్ య (౩ హ్రీ విధాన ముల్ 

చా సరిసిగులతో 
నూ (0) 

సంబంధిం ఛి 

యున ౧ యెడలను సాంగు విచారణ థీ 
సభలు ఆ అభియోగమును పరీ. రింపనలసి వచ్చినను 

లేదా వరివోరములు (Relief ) (పసొదింపవలనీ వచ్చినను, 

రెండు (వాథమిక సమస్యలు అట్టి అభి యోూగముల విష 

యమున బయలు దేరును;- (1) ఆ సాయ నభ యొక్క 
విచార ణాధి కారము. (2) ఆ వాద విమయమునకు ఉప 

యోగింపదగు న్యాయ శాస్త్ర విధానము. 
yy 



ఉదా !ఒక అంగైయుడు, ఒక (ఖాన్సు దేశీయుడును 
న 

, 

అమలువరువదగిన ఒక ఒడంబడికను 

జర్మనీ లోచేసికొన్నారు. వారిలో నొకరు ఆ ఒడంబడికకు 

ఇటలి చ? ములో 

భంగముగా  పవర్ధించుటచె, ఒక 

కోర్టును ఆ వివాద విషయమును పరిష్మరించవలసివది 

కోరినచో అటి పరిస్టికిలో మొదట ని రయింపవలనీన ణు 

సమన ఆ అభియోాగ మును స్వీకరించుటక 

కోరుకు అధికారమున్నదా, లేదా అనునది. 
కు 

మొదటి విషయమున ఇంగ్లండు కప్పు కోర్టున 

మున్నట్లుగా నిర్ణయ మన యడల, 
ag) బం యు 

న్యాయ విధానము అవ్విషయమున ఉపయోగింవవలసి 

అటుతరువాత ప 

జా 

యుండు నను [పశ్న బయలుదేరును. 

వె పరిస్థితిలో ఉపయోగింపవలసిన న్యాయమేది ? 

ఒడంబడిక జరిగిన [పదెళపు న్యాయమా, అనగా జర్మనీ 

దేశపు న్యాయమా ? లేక, ఒడంబడిక అమలు జరుగవలని 

యున్న [పదేశపు న్యాయమా, అనగా ఇటలీదేళపు 

న్యాయమా ? అట్లుగాక, అభియోగము తీసికొనిరాబడిన 

చేళపు అనగా ఇంగ్న ండు [పదెళపు న్యాయమా, 

న్యాయమా | అనునవి కొన్ని [వపశ్నలు. 

వై [పాథమిక సమన్యలను నిర్ణయించుటకు వర్యేరు 

దేశములు అనునరింపవలసిన నిబంధనావళికి _పె వేటు 
(Private) అంతర్థాతీయ న్యాయము లేక “న్యాయ 

వె రుధ్యము”” అని కురు. 

[పపంచములో ఒకదానితో నొకటి పరస్పరముగా 

భిన్నముగానున్న న్యాయశాస్త్ర విధానములుండటచేత, 

న్యాయశాస్త్ర విధానములో ఈ నియమములుండుట 

ఆవశ్యక మైనది. 

వ. వేం. 

అంతర్జాతీయ న్యాయము ( నార్వజనికము ) 
| Public International Law ] :. అంత ర్హాతీయ న్యాయ 

శాస్త్ర మనగా నేమి ? పరిణామము యొక్కయు చారి త్రి 
కావసరముల యొక్కయు మంద (పవృ క్తిచేత సార్వజనిక 
మయిన(Public)అంతర్థాతీయ న్యాయశాన్హ్రము యొక్క. 

నియమములు అంతర్హాతీయ నమాజములో సెంపుగాంచి 

యున్న వి. సార్వజనికమగు (Public) అం తర్ధా తీయ 

న్యాయశా స్త్రము వెయ క్రికమగు అంత ర్థాతీయ న్యాయ 
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అంతర్జాతీయ న్యాయము (సార్వ జనికము 

శాస్త్రముకంశు భిన్నమయినది. ఇందు నాధారణముగా 
రాజ్య సముదాయములు పరస్సరముగా (వదర్శెంవద గిన 
డవడీని నిర్హయించెడి నీయమము లుండును. వెయ క్షిక్ర 

మగు (Private) అంతర్జాతీయ న్యాయశా, న్త్రము విశద 
ముగా వ్య కులతో సంబంధము కలిగియున్నది. సార్వజనిక 
మగు అంత ర్థాతీయ న్యాయళా న్త్రృనూ తములు అట్టుగాక్ర, 
ఒకటి అంతకం౦ం ళు ఎక్కు వసం ఖ్యగాగల రాజ్యముల మధ్య 

గల సంబంధమును వివరించుచు సాధారణముగా రాజ్య 
మును పరస్పరము అవళ్యక_ర్రవ్యముగా గు ర్రింపదగిన 
నడవడిని నికయించును. కాని ఆధునిక కాలపువరి ణామము 
లనుఐట్టి చూచినచో, అంత రాతీయ న్యాయము రాజ్యము 
లకుమా(త మే నంబంధించినదని శానీంచిచెప్పుటతప్పు, వివిధ 

్రముల మధ్య [కనుమును న్యాయబద్దమునై న జీవన 
మును, సహజ మెన మెతిని స్టైపించుటలో ఈ నూ తము 
లును నియమములును విశేషముగా కారక ముల య్యెనను 

రాజు 

టలో నందేవాములేదు. గడచిన రెండు [ప్రవంచ యుద్ధ 
ములు, తరువాతి నంఘటనలును కలిగించిన ఫలితముగా, 
జటిలములున్తునునంఘటిత మును అయిన అ 'నేకనంస్థలుకు, 
అంత ర్జాతీయ న్యాయ శాస్త్ర నమ్మత వ్య క్రిత్వముగల 
అంతర్జాతీయ జనసంఘములును బయలు చేరినవి. వాటికి 

అంతర్జాతీయ న్యాయనూతములు వర్తింపకేయబడినవి. 
అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క (పత్యత నిర్వహణమునకు 
సంబంధించిన నియమములకును, ఆ నంస్థలలో ఒకదానితో 
మరియొక దానికి గల భిన్న సంబంధములు, భిన్న రాష్ట్ర) ము 
లతో వాటికి గల సంబంధ ములకును నార్వజనిక మయిన 
(Public) అంత ర్థాతీయ శాస్త్ర న్యాయములో స్థాన మొనంగ 
బడినదని గమనించుట ముఖ్యవిషయము. అంతేకాక, 
రెండవ (ప్రపంచయుద్ధ ము ముగిసిన త ర్వాత అంత ర్హాతీయ 
న్యాయ శాస్త్రములో కొన్ని కొక్తనూ[తములు బయలు 

వడలినవీ. అవి ముఖ్యముగా కొన్ని తరగతుల వ్య కులకు 

మా|త'మే సంబంధించినవి. న్యూ రెంబర్లు, టోకియోలలో 
అంత ర్థాతీయ నె నిక న్యాయనభలచె విచారింపబడిన 

యుర్ధాప రాధుల విషయము దీనికి ఉదాహరణము. అంత 
రాతీయ న్యాయము భిన్న రాష్ట్రముల మధ్యనుండు 
సియమములకు మాత్రమే ముఖ్యముగా వర్తించును అను 
న్యాయశాన ల పూర్వాభిపాయమును ఈ పరిణా డై 



అంతర్జాతీయ న్యాయము (సార్వజనికము) 

నుము పూర్తిగా రద్దుచేసినది. [పత్యేక వ్యక్తులు కూడ 

అంతర్జాతీయ న్యాయము ననుసరించి నిర్వ రి ంపవలనిన 

కొన్ని హక్కులును, ఆవశ్యక కార్యములును కలవను 

విశ్వానమును యుద్దాప రాధ ములను గూర్చిన భావన 

కలిగించినది. ఐక్య రాజ్య సమితీచే ఆ మోదింపబడిన రీతిగా 

మానవుని వాక్కుల యొక్క [పతిపాదనము ఈ విశ్వాన 

మును ఇంకను ఎక్కువగా బలపరచినది. అందుచె ఈ 

ఆధునిక పరిణామములనుబట్టి అంతర్జాతీయ న్యాయ 

శాస్త్రము తిరిగి యిట్లు నిర్వచింవ బఢడవలసియున్న ది. 

ఎట్టనగా:- చాలవరకు రాష్ట్ర జనులు మనస్సాజీగా తమకు 

అవ బెన్టిచర శీయము అని భావించునట్టియు, 

అలవాటు (పకారము ఒక రాష్ట్రము వారు అన్య 

రాష్ట్ర యుల పట్ల అనునరించునట్టియు న్యాయనూ [తముల 

పరస్పర 

యొక్క సముచాయ'మే అంతర్జాతీయ న్యాయము. 

అయినను దానియందు అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్కయు 

లేక వ్యవస్థల యొక్కయు |ప్రవృత్తులకును, వాటి అన్యోన్య 

సంబంధ ములకును చెందిన నియమములుగూడ ఇందులో 

చేరియున్న వి: మరియు (ప త్యేకవ్య కు కులకును, ఇతరరాష్ట్ర 

యులకును సంబంధించి, వారికి కొన్ని వాక్కు లను, ధర్మ 

ములను విధించెడి న్యాయశాస్త్ర నియమములు గూడ 

ఇందులో చేరియున్న వి. 

అంతర్జాతీయ న్యాయశా స్ర్రముయొక్క. ఉర్గశము :-శాంతి 

కాలములోగాని, యుద్ధ కాలములో గాని, అంత ర్థాతీయ 

నమాజములోని న్యాయపరిపాలన (Rule of Law) 

సూత్రమును వ_ర్థింప జేయుట “సార్వజనికమగు అంత 
రాతీయ న్యాయము” యొక్క. [పథానోర్దేశ మై 

యున్నది. సార్వజనికమగు అంత ర్థాతీయ న్యాయ 

శాస్త్రము యొక్క నియమములు తరచుగా శాంతి 

సమయమందే గాక, యుద్ధమువంటి అసాధారణ పరిస్థి 

తులయందును తట స్థ స్థితియందునుగూడ 

బట్టి అనుసరింవబడుచున్న వి. 

అలవాటును 

అంతర్జాతీయ న్యాయళాస్త్రముయొక్క ఉత్పత్తి వికా 
సములు .:= అంత ర్థాతీయ న్యాయము యొక్క నియమ 

ములు మానవ నాగరికత యొక్క ఉదయశకాలమునుండి 

ఉద్భవించియున్న వి. "రాజదూత, లేక రాయబారులను 
రక్షించు నియమములు, యుద్ధధర్మములు, [పాదేశిక ఆధి 
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పత్య నియమములు మున్నగు నూ[శములు [పొచీన 

[గీసునందలి రోమన్ విజయమునకు పూర్యంయుగముల 

నుండియును, (పాచీన భారత మునందలి పురాణ 

యుగము నుండియును అనుసరింవబడుచున్న ట్లు తెలియు 

చున్నది. అతి [పొచీన కాలపునాటి అంతర్జాతీయ న్యాయ 

శాయ్రముకం ల భిన్నమైన ఆధునిక కాలపు అంతర్జాతీయ 

న్యాయశాస్త్రము గడచిన నాలుగు, ఐదు గతాబ్దముల 

నుండిమా(త మే కోనుపరిణామమును పొందినది. దీనికి 

నటి యూరపుదేశము నంధలీ 3 ల సవ నాగరికతతో 
Che cme 

అందుచేత అంథ రాతీయ 
(pa 

గాఢ మన అనుబంధను కలదు. 
చాలా 

న్యాయశాస్త్ర నియనుములలో "పక్కు.లు పై శ్చాత్య 

దేశముల యొక్క జాతీయ న ర్వాధివేశ్యము, (పాదే? దొర 

పఫపూరత, రాష్ట్ర నార్రత౦ (తరము మున్నగు భావముల 
లం య్య " 

[పభా వమునకు లో నెయుందిుటలో క్ అ ఎర్ గ ములేదు. 
ఓ 

దోమన్ సామాజ్యము పివి వ్స్న్నమ్ నె 

స్వతం|త రాష్ట్ర ములు బయలుదేరిన కాలమునుండియు 

యూరసులో 

య. 

పొరంభమగు చున్నది. అంతర్జాతీయ న్యాయ 7౩ నము 

నకు రోమనులు గావించిన పుష్టి మిక్కిలి న్వల్బ మైనది. 

ప మనగా రోము సా (మాజ్య శాస్త్రము గనుక, దానితో 

సమాన పతిప తీగల ఎటినంబం౦ధము వృద్దపెందుటకు అవ 
వావి ర్త (టి 

కాళశములేదు. ఐనను, చాల కాలముథ రార్టగ, అంత రూతీఒరు 

వ్యవహారముల యొ క్ల “యు, కాగ్యక లాపముల యొక ga యు 

విషమ సమస్యలతో గూడిన పరిస్టిముల మును "యోపాయ 

ముచే దాటుటకు అంత శాతీయ న్యాయ ₹ ్ర్రబ్లులు 
డై @ EY ye 

రోమను న్యాయము యొక్క సనూశముల సహాయము 

నర్ధించ వాటిని స్వేచ్చగా ఉపయోాగించుచుం డడ పారు. 

మధ్య యూరపులోను, అంతక ౦'కు ఎక్కు వగా ఇటలీ 

లోను చిన్న చిన్న స్వశం|త్ర రాజ్యములు పెంపవుగాంచు 

4 గ. (=. ల్లో | అంటీ 

టతో, ఒక దానితో నొకటి రాజ్యసం త సంబంధము లర్చ 

రచుకొనుటకు రాష్ట్రములకు అవనరము కలిగను. 

అందుచే రాయచారులను పరన్పరము మార్చుకొనుట, 

వారిని నియోగించుట, వారిని స్వీకరించుట, వారికి తగు 

మర్యాద నొనగుట, వారికి రతణమొసగుట మున్నగు 

నియమములును, న్యాయళాస్తో రకమయిన యుద్గము 
a mt J ఆరి 4 

నకును తాటస్థ్ర పమునకును సంబంధించిన మరికొన్నీ 



నియమములును నెమ్మదిగా అంకురింవదొడ7ను. ఈ కాల 

మున నే కొందరు తొలి రచయితలు న్యాయశాస్త్ర వివ 

యమున ఎన్నదగిన కృషిని నలిపియుండిరి. వీరిలో నీ 
[కిందివారు ముఖ్యులు (ae 

విటోరియా (1 482-1546). ఇతడు సాల మన్మా 

విశ్వవిద్యాలయము నందలి ఆయ లా 

(1548.1 554) = ఇతడొక స్పెయిన్ న్యాయశాస్త్ర 

భ్లుడు; సూరస్ (1548-1617), గెంటిలిస్ (155 2- 

] 608). ఇటలీ దేశీ .యుడగు నితడు త ర్వాత ఆక్క్సుఫర్డులో 

“సివిల్ 19 న్యాయాచార్యు డయ్యెను. కాని (పాథమిక 

రచయితలలో మిక్కిలి గొప్పవాడు 

[(గూటు అనునాతడు. ఇతడు అంతర్జాతీయ న్యాయ 

రచయిత. [గోషియస్ (1588-1645) అను పేరుతో 

ఇతడు గ్రని కెక్కాను. ఇతడు “జాతీయ న్యాయపిత "అని 

ఆచార్యుడు; 

[పళంసి ఆరాధింపబడుచున్నాడు. “డిజూర్ బెల్లి 
పక్ మే లన్ వ. belli acpacis) ( అనగా యుద్ధము 

యొక్కయు, శాంతి యొక్కయు న్యాయము) * అను 

నితని నమ్మగమైన [గంథము 1625 లో మొదట |వచు 

రింవబడినది. ఇది అంత ర్థాతీయ న్యాయశాన్హ్రమును 

గూర్చి [వాయబడిన మొదటి [గంథము, ఇది అన్ని 

న్యాయశాస్త్ర  గంథములలోనెల్ల విశిష్ట మైనదిగాను, 

[పామాణిక మైనదిగాను అంగీకరింపబడినది. అయినను ఇత 

నిని అంత రాతీయ న్య్యాయళా న్హ్ర మునకు “పావకుడు గా) 
జు | థి 

పర్కొనుట అత్యు కి కాగలదు. ఇత డొనర్చిన కార్యమిది: 

చరితలో తొలిసారిగా ఇతడు విషయజ్ఞానమునకు పనికి 

వచ్చు కొన్నీ అంశముంను, కొంత సామిని పోగుచేసి, 

రాష్ట్ర నిర్వవాణనునకు సంబంధించిన కొన్ని [పాతిపదిక 

సీధ్ధాంతములను చేసి వాటిని బట్టి రాష్ట్రములు అనునరింవ 

వలసిన అన్యోన్య [పవ ర్రనమునకు చెందిన నియమములను 

తర్కించి, రాష్ట్రములమధ్య [ప్రవ ర్తిల్లుచున్న వ్యవహోర 

ములు, ఆచారములు, అలవాట్లు = మున్నగువాని 

యొక్క శికణమును [కమబఐద్ధ మొనర్చెను. 

[గోషియసుకు తరువాత వచ్చిన శెండు శతాబ్దుల 

యందును, అంతర్జాతీయ న్యాయశా(న్ర్రము యొక్క 

పరిశీలనమునకు _ అక్సుఫర్డులో ఆచార్యుడగు జౌక్ 
Zouche) (1592-1660), జర్మన్ ఆచార్యుడగు 

వూగో వాన్. 

47 

అంతర్జాతీయ న్యాయము (సార్వ జనికము 

పూ ఫెన్ డార్సు (Pufendorf) (1682.1694); వైన్ 
కర్ పాక్ (Bynkershock) (1678-1748) ; ఊల్వు 

అను డచ్చి న్యాయశా స్త్రజ్ఞు డు(16'0- 1754); వేటల్ 

(Vattel) (1714-1767) మున్నగువారు ఎంతో దోవా 
దము కలిగించిరి. 

1815 లో జరిగిన వియన్నా కాంగ్రెసు నమయ 

మందే అంత రాతీయ న్యాయశా(న్ర్రము యొక్క నియ 

మములు నెమ్మదిగా నుస్పుష్ట్ర మైన వాక్యములలో (పతిపా 

దింపబడుటకు మొదల య్యును, ఇంతకు పూర్ణము అంత 

న్రాతీయ న్యాయ శాస్ర నియమములు వివిధ న్యాయ 

శాస్త్రజ్ఞుల పరన్పర విరుర్ధాఖిపాయము అనెడు విషమ 

వ్యూహమున చిక్కు వడియుండెను. 19 వ శతాబ్ది 

ఉదయిం చినతోడ నే వకృతము అన్నష్టముగ వ్యవవారింప 

బడుచున్న అంత ర్ఞాతీయ శానన నిర్మాణ విధానము 

సెంపొంద నారంభించెను. ఈ శతాబ్దియందే అంత ర్ఞాతీయ 

సంబంధ ముల యొక్క ఆచార వ్యవహారములు సిశ్చయ 

[ప్రమాణమును అందుకొని స్పష్టరూవస్థితిని వహించెను. 

అనేక ములయిన అంతర్జాతీయ పరిమత్తులచేత నుస్పస్ట్రముగ 

నియమములు నిర్వాచింవ బడెను. 1899, 1907 

సంవత్సరములలో హేగ్నందు పరివక్తులు ఏర్పాటు 

చేయుటతోడను; వివాద పరిష్కారమున ౩ శాశ్వత మైన 
న్యాయనభ స్థాపింవబడుట తోడను: నానాజాతి నమికి 

(League of Nations)ఉద్భ వించుటతోడను; అంతర్జాతీయ 

న్యాయశా స్త్రము'యొక్క_ ఉద్దేశవరిధి విశాలమయ్యెను. 

ఇంతే కాక "పారిస్ (వకటనము" (1856) "జెనీవా 

సమావేశము”. (1864), “లండన్ నావిక [పకటన” 

(1910) వంటి అనేక [పకటనములు '“ఒడంబడీకల 

[పాథమిక ప్యతములు (Pr0t06015) మొదలగు వాని 

వలన, అంతవరకును శేవలము అనిశ్చృతములుగాను, 

కేవలము అంత ర్ఞాతీయ న్యాయశా స్త్రజ్ఞుల _అభ్మిపాయ 

ములుగాను, వివిధ రాష్ట్రముల విశ్వానము మీదనే 

విశేషముగా ఆధారపడునవి గాను ఉన్న అంతర్జాతీయ 

న్యాయశా నము యొక్క నియమములకు స్పష్టత, 

నిశ్చయత సిద్దించెను. 

మొదటి (వవంచ యుద్ద మునకు సంబంధించిన ద్వేష 

ములు ఉపశమీంచినపిదవ, హేగువట్టణము (వోలెండ్చులో 



అంతర్జాతీయ న్యాయము (సార్వజనికము) 

ఇ₹శ్వతముగా అంతర్జాతీయ న్యాయ నభ స్థాపింపబ డెను. 

ఆ సావనచే అంత రాతీయ న్యాయశాస్త్ర చరి తములో 
ధ్ర జ 

“న్యాయ 

ఒక నూతన యుగము (వారంథ మయ్యెను. ఠః శాశ్వత 

విచారణ శానన నిర్యాణము” నకు చెందిన 

న్యాయనభి' చే -గావింపబడిన న్యాయనిర్లయ ముమూల 

మున శాళ్వతమయిన లాభిము కలిగను. ఎందుచేతననగా 

అంత రాత్రీయ న్యాయ శా న్త్హ్రృమునందలి నందాగములును 
జు a 

వివాద|గ_స్హములును ఐన యంకములు న్యాయనభచె 

పరిమ్మరింపబడును. అట్లు వరిష్కరించుటలో న్యాయనభ 
C౧ 

ఇంకను నఏనములైన న్యాయ శాన్త్రవిధులను (పవచింది 
[వతిపాదిం చెను. శాశ్వత న్యాయ ఫభ యొక్క స్థానములో 

నేడు “అంత రాతీయ న్యాయశాస్త్ర వీచారణ నభ” వని 
(ఇ వై 

షి 
టో చయుచున్నది. ఇదికూడ అంతర్హాతియ న్యాయ భాన్హ్రము 

యొక్క నియమములను వ్యాఖ్యానం చుట యందును, 

అన్వయించుటయందును నిమగ్న మైయున్నదది. 

మొదట (ప్రపంచయుద్ధ మునందు వాల్గొనిన జాతుల 

వారు తాము నూతనముగా కని"పెట్టియున్న అపాయకరి 

ములగ యు ద్ధాయుధ ములను అందు ఉపయోగించిరి. 

/| ళ్ | ర్స్ ఇట్టి యు ద్దానంతరము అంత ర్థాతయ న్యాయ శాన్హ్రుము 

యొక్క సామాన్య సూ తములందు వెక్కు మార్పులు 

ఘటి లెను. 
య 

1899, 1907 సంవత్సరనులరో జరిగిన హేగ్ 
పరివత్తులు నిర్ణయించిన భూయుద్ద లు సముద్ర యుద్ద 

నియమముల నన్నింటిని యు ద్ధానుభవము ననునరించి 

సవరించి, యుస్ధము ముగిసివతోడ నే ఉదయింప దొడగిన 
అంతర్జాతీయ సంబంధముల విషయమున మార్పు నొందు 
చున్న ఆశయములకు అనుగుణముగా [కొ తనీయమము 

లేర్పరుపవలసిన అవసరము కలిగెను. యుద్ధములో 
విమానముల యొక్కయు, జలాంత రామ'ల యొక్కయు 
ఉపయోగము అంతరాతీయ న్యాయశానన్హ్రము నందు 
విచ్చేదమును కల్పించెను. ఇంతకుమునుపు ఊహించుటకు 
కూడ సాధ్యవడని పరిస్థితుల నెదుర్కొనుట కై [కొత్త 

నియమములను ఏర్పరువవలని వచ్చెను, ఆధువికముఅ న 

యురావనరములను ఎచుర్కొనుటకయి 1919 లో 

విమాన యా(తావరివత్తుకు, 1925 "లో బాప్ప[పయో 
గముతోను, కిమివయోగముతోను కూడిన యుద్ధ మునకు 

సంబంధించిన జెనీవా. ఒడంబడికను, 1929 లో నీనా 

1986 లో 

సంబంధించిన 

జలాంత రామి 
గె 

ఒడంబడికను ఏర్చురచ 

సమా వేళ మును, లండన్ 

నియమములకు 

వలసివచ్చెను. అంత ర్జాతీయ న్యాయ శాస్త్రము యొక్క 

నియమములను వి శేషనం ఖ్యగల రాష్ట్ర) ములు బద్ధము 

లగుటకు అంగీకరించిన నియనుములను దోవరపితము 

లయిన వదములచే నిర్వచించుటకును నానాజాణి సమితి 

క్ష గడ [పయన్నించెను. అక్లు, "రండవ ప్రపంచయుద్నము 

ముగియుటతోడ నే, (కొత్త నియమములను వర్పరచి, 
(వాత నియమములను నమంజనముగా కాలానుకూల 

ముగా మార్చవలసివచ్చెను. అంత రానీయ న్యాయశాస్త్ర 
యా 

మును కాలానుగుణముగా సవరించి (ప్రగతి.మయు రకముగా 

స్పృృతి బద్ధము చేయు (6061స%0 నవశకాశములను అన్వే 
పషించుటక_ ఐక్య రాజ్యనమితి ఒక నిపుణుల నంఘమును 

నియమించెను. 

' సభ్యత్వము (membership) గల రాష్ట్ర ముల అంగీ 

కారముతో అంతర్జాతీయ శాత్రుముయొ ర్ల నియనముము 

శ శ శీ ము ఖో అం అ అలో fy లను స్పష్ట్రమును, శ క్రి యుశమునె న పవములథో నిర్వు 

చించునట్టి దుర్వహామెన కార్యమునందు 1948 లో 
ఐక్య రాజ్య సమితి యొక్క సాధారణ సమితిచే నియు క్ల 
మయిన అంత ర్జాతియ న్యాయశా(న్త్హ్రృనంఘ ము నిమగ్న మె 
యున్నది. అణునంబంధములగు అస్త్రములను, బాను 

రించు విషయము నేటి వివాద(గన్హములును చర్చనీయ 
ములునెన అంశములలో నొకటి. ఇది సర్వ |పవంచము 

లోని, రాజ్యత త్రఖ్ఞుల యుక్కుయి, న్యాయశా(న్త్రజ్ఞుల 

యొక్కయు దృష్టిని సమానముగా నాకర్షించుమన్నది. 

ఇట్లు న్యాయశా, స్త్రజ్ఞులు అంత ర్హాతీయ న్యాయమును 
సృృతిబద్ధము (006100) చేయుటకు యన్నించుచున్నారు. 
కాన ఇది యింకను వృద్ది పొందుచు, ఎడతెగక. వరిణా 

మము పొందుచున్న న్యాయముగానున్నది. అంతర్జాతీయ 
సంబంధ మ.ల వె ఖరిమీదను, జాతుల యొక్క లెదా 

రము మీదను అంత రాతీయనంస్థల నిర్మాణము మీదను 

ఇది చాలవరకు ఆధారవడియున్నది. అందుచేత, శిజూ 
విషయకములును, ' విధి విషయకములును లేక వ్యక్తి 
విషయకములును అగు న్యాయశాస్త్ర న్మతులు. 

మున్నగు నగరపరిపొలనా న్యాయనస్మ్యృతులవ లె సమగ 
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మైన రూపములో న్యాయశాస్త్ర స్మృతిగా అంత ర్హాతీయ 

న్యాయము రచింవబడుటకు సాధ్యపడ లేదు. 

అంతర్జాతీయ న్యాయశ్యాన్త్రము వెనుకనున్న అను 

మతి (32001101) కచ్చితముగా పది? అను ముఖ్య 

"వశ్నము నీర్లయింపదగియున్నది. ఇట్టిస్టితిలో ఏ ఏ న్యాయ 

కాత్రముకుగాః యు చేయబడు తుది విమర్శన మైనను 

కా౧ముగాను, ఆంతరముగాను అది విధించెడి విధులకు 

ఎద్దు లగు [పజలు చానివిషయ మున చూపునట్టే విరేయతా 

(పమాణమువై నాధారవడియుండును. 

అంతర్జాతీయ నమాజములో ఒక రాష్ట్రములోవ లె, 

నిర్చంధకళ_క్రి లేదు; అందుచే, న్యాయశా(న్త్రములో 

ఆజ్ఞా సిద్ధాంతమును [పబలముగా సమర్థించువాడగు నర్ 

జూన్ ఆస్టిన్ వంటి (ప్రసిద్ధ న్యాయశా(న్త్రజ్జుడు. అంత 

ర్ఞాతీయ న్యాయము, యరుథార్థము చెప్పవలసినచో అది 

ఒక న్యాయశా(స్త్రమే కాదని చెప్పియున్నాడు. ఆస్టిన్ 

యొక్క దృష్టిలో, ఒక న్యాయశ్యానస్త్రము నిజముగా 

న్యాయశాన్త్రము కావలయునన్నచో దానివెనుక ఆధార 

భూతముగానున్న శక్తి లేక నిర్భంధమునుబట్టి చానిని 

నీర్ణయింపవలసి యుండును. ఒక నంఘమునందలి మానవ 

బృందముచెత కొన్ని నూశములు లేక నియమములు 

అలవాటు చొప్పున అనునరింపబడుచు వచి, అని స్పష్ట 

తను, నియతత్వమును, సామాన్యతను పొందినచో, అట్టి 
సూ[తములు లేక నియమములు ఒక నర్వాధికారములు 

గల |పభువుయొ క్ర ఆజ్ఞ్ఞతోగూడిన న్యాయ శాస్త్రమునకు 

ఎటి శ కి గాని, ఎటి న్యాయాధి కార ముగాని గలదో అటి 
లు ఎని (A) (= 

శక్తినే, అట్టి అధికారబలమునే పొందును. 

పూర్వోదావారణము, అభ్యాన క్రమము, అవగతి మున్నగు 

నవి ఆధారముగా ఇంగ్ల ండునందలి న్యాయశా(న్హ్రము 

వర్పడియున్నది. అంతర్జాతీయ నియమములు ఇంగ్ల ౦డు 

నందలి అట్టి సామాన్య న్యాయశా(స్త్రము యొక్క. దృష్టి 

చేత నే పరిశీలించబడవలయునన్న అంశను అందరు ఎరిగి 

నదే. అందుచేత రాష్ట్రములును అందలి [పజలును తప్పక 

అనునరింపవలసిన ఇతర ఆచారగత ములగు న్యాయముల 

వంటిదే" అంతర్జాతీయ న్యాయనుగుచున్నది. ఎందుచేత 

ననగ, దాని సూత్రములు అభ్యానవళమున ఆచరింపబడి, 

అనునరింవబడి, అమలులో చెట్టబడు చున్న వి. న్యాయ 

7 

ఆచారము, ' 

అంతరాతీయ వాణిజ్యము 
ol 

మూర్తియైన (గ అను నతడు ఒకమారు ఇట్లు చెప్పి 
యున్నాడు : “అది (అంతర్జాతీయ న్యాయశాన్త్రము) 

మన న్యాయములో ఒక భాగమె యున్నది. దానిమీద 

ఆధారవడియున్న వాక్కులతో నంబంధముగల [ప్రశ్నలు 

నిర్ణయముకొరకు [క్రమముగా దాఖలు చేయబడినపు డెల్ల 

తగిన న్యాయాధి కారము గల న్యాయవిచారణ నభలచే 

అవి విచారింవబడి, శాసీంవబడుచుండవ లెను. 

ఏన్యాయముగాని ఉల్లం ఘింపబడినంత మాత ముచేత, 

అది అనలే లేకుండనున్న దానితో సమానము కాజాలదు. 

తరచుగా వేయబడిన న్యాయభంగములు, ఉల్లంఘనములు 
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లేక గొప్ప నిరాకరణములు, చేయబడినంతమాతమున 

అంతర్థాకీయ న్యాయము అంతర్జాతీయ నమాజములో 

రూవుమాసిపోయినదని ఊహింపరాదు.నవరింవ సాధ్యము 

గాని దగు జాతీయ అధి రాజ్యము అను సీర్హాంతము 

ఒక్కటిమా(త మే అంతర్జాతీ య సంబంధ ములలో ముఖ్య 

లోవముగానుండ్తి అంత రా తీయ న్యాయశాన్త్రము 

యొక్క నియమములను బలహీనము కావించుచున్నది. 
కాని శాంతి కాలములో వలెనే యుద్ధ కాలములోగూడ, 

అంతర్జాతీయ న్యాయశాస్త్ర నియమములు సాధారణ 

ముగా అనునరింపబడి దృఢముగా ఆచరింపబడు చున్నవి, 

ఆను విషయమును న్యాయశా స్త్రజ్ఞుడుగాని సాధారణ 

మనుష్యుడుగాని నరిగా తరచు [గహింపజాలకు న్నాడు 

“ఒకే ప్రపంచము” అనెడు భావన [కమకమముగా అని 

వార్యమైన సత్యముగా రూపొందుచున్నది. అందుచేత, 
“సర్వగతమగు అంత ర్థాతీయ న్యాయము,” కాల[కమ 

మున, భావి (పపంచరాష్ట్రిము యొక్క సార్వజనిక మెన 

న్యాయముగా పరిణమింవగలదని నిళ్చయించుట "కేవ 

అము ఊవోజనితము కాజాలదు. 

ఆర్. నా. పి. 

అంతర్జాతియ వాణిజ్యము : ఏ- వివిధములు, ఉన్న 

తములు, లౌనేకములు అగు మానవావనరము లన్ని యు 

[శమ విభజనమని మనము వర్ణించు సిద్ధాంతము ననువరిం 

చియే తీర్పబడుచున్నవి. ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థయందలి నభ్యులు 

ఒక" (పత్యేక వస్తువును ఉత్పత్సిచేయుటయందే. [కద్ధ 

వహించి తమనుస్థితికిఅవసర మైనత క్రి నవస్తువుల నితరులతో 

మార్చిడి చేసికొందురనుటయే ఈ సిర్ధాంతము యొక్క 



అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము 

తాత్పర్యము, (శ మవిభ జన మను సిధ్ధాంత ము ప్తె ఆధార 

పడి సరకుల ఉత్పతి మార్పిడి సాగించు ఆర్థిక వ్యవస్థ 

నాగరిక (ప్రపంచము నంతను ఆవరించియున్నదను విష 

యము ఒక్కనిమున మాలోచించినచే మనము (గ్రహింప 

గలము, ఇట్టపద్ద తీ ననుసరించి [పపంచ మునందలి అన్ని 

[ప్రాంతముల జనులు ఒండొరుల అవనరములను తీర్చు 

కొనుట3 పరస్పరము నహకరించుచున్నారు. ఆర్థిక 

ముగా మిక్కిలి ఉన్నతిని బడసిన జాతులును తమ లాభ 

మునక. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము వై నెక్టువగా ఆధార 

పడుచున్న వి. 

(శమ విభజనము, పరిశ్రమల శేం|ద్రీకరణము అను 

సూ[త్రముల వెనుకనున్న నత్యములే అంత శ్చాతీయ వాణి 

జ్యాభీవృద్ధి దికినీ కారణములు. జాతుల ఉత్పతి, ని, సామర్థ్య 

మును అభివృద్ధిచేసి (వతిజాతి (పపంచమునందలి సరకుల 

వినియోగమును పొందగల లాభమును అధిక ముచేయునది 

అంత ర్థాతీయ వాణిజ్య మే. తాను నారింజల పండింప 

జాలడు కావున ఇంగ్లండు, 

దిగుమతి చేసికొనును 

చుటకు తగినంత శ క్రి లేదు, కావున ఆదేశము |బిటనునుండి 
యం[తములను దిగునుతి చేసికొనును. ఒకవస్తువును 
తయారుచేయుటయందు వైన చేళమునకు ఒక నిర్దిష్ట 

సౌకర్యముండుట యె అంతర్జాతీయ వ్యాపార మారంభ 

మగుటకు కారణ మగును, 

ఒక దేశమునందు కొన్ని సరకులను ఉత్పతి చేయుటకు 

'స్పెయినులనుండి ఆ పండ్లను 
య 

, స్పెయినుకు యం[తములను నిర్మిం. 

వీలుండవచ్చును. కాని అందులకు దారుణమగు వ్యయము 

అవసరము కావచ్చును. ఇటీవల జర్మనీ కృ[తిమమైన 

సిల్కు, చెటోలు, విపరీతమగు ఖర్చుతో ఉత్పత్తి. చేయ 

జాలినది. జర్మనీ యిట్టివనికి పూనుకొనుటకు కారణములు 
రాజకీయమైనవి కాని ఆర్థిక మైనవి కావు, ఇట్టి సంఘట 

నలు అరుదు. |పతిదేశను  ఇతరచేశములకంకశు, తాను 
ఏయే సరకులు తక్కువధరకు ఉత్పత్తి చేయగలదో ఆయా 
సరకులనే ఉత్పత్తి చ, తానే ఉత్పతి, చేయుటవలన ఎక్కువ. 
వ్యయమగు వస్తువులను వానితోమార్చిడి చేనికొనును. 
_విదేశములలోఅగు ఖర్చుకన్న తక్కువ ఖర్చు కాను 

సరకులను ఉత్ప _త్రీచేయగలిగినపరిస్టితులలోకూడ ఆ నఠకు 
లను విచేశములనుండి దిగుమతి శేసికొనుటయే ఒక్కా. 
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క్క ప్పుశు ఒక దేశమునకు లాభకరము కావచ్చును. అంత 

కన్నను ఎక్కువ లాభసాటియగు వస్తువులను తయారు 

చేయుటయంచే దిగుమతిచేసీఫొను "దేశము [పత్యేక 

చె నైపుణ్యము కభిగియుండుటయే దినికి కారణము. దీనిచే 

తారతమ్యువ్యయ సిద్ధాంతము (థియరీ ఆఫ్ కం "పేరిటివ్ 

కాస్ట్) అనీ యందురు. 
టె 
అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము యొక్క, 

వస్తువును ఇంకొక వస్తువుతో నూగ్చిడి చేసికొనుటద్యార 

లక్ష్యము జడ 

వీలయినంత ఎక్కువ లాభము సాందవ తెననుటయే. 

అంత ర్థాతీయ వాణిజ్య సిద్ధాంత మునకు దేశాంతర్షన 
అనో 

వాణిజ్యసిద్దాంత మునకు మధ్య భేద ముగలను. నేశాంతర్లత 

వ్యాపారమునందు ఉత్స త్సిసాధనములు శమురు ఆధిక్ష : 

(పతిఫలము లభించు [పొంశ ములకు వృష్ణులకు గసొారు 

చుండును. ఉత్ప త్రిసాధనముల మార్చు 
అజాత ఇ, 

మధ్య అంత ఒక్ దేగమునుండి 

కార్మికులు మరి యొకదేశము వలనపోవుటకు విశేషమైన 

ఖర్చులు, భాష, భావ భేదములు అడ్డంకు అగుచున్నవి. 

(| అంటి 

వివిధ దిగ సుల 

స్వేచ్చగా జరుగదు. 

పెట్టుబడిని ఇచ్చిపు చ్చుకొనుట అంతక ష్ట్ర మేనక కాకపో 

నను, పెట్టుబడిదారుల అజ్ఞానము వి? ఏళ ములలో “పెట్టుబడి 

పెట్టటలోగల అపాయములు ఇందుకును కొం శ్రవరకు 

అడ్డంకు .లగుచున్న వి. 
Co 

వివిధ రాజకీయ [పొంఠతముల నడుము కార్మికులు 

పెట్టుబడి, సులభముగా రాకపోకలు సాగించలీక పోవుటకు 

భఛావమ్మ చ ట్రములు, [ద వ § మానము, మత, సొంఘిళ విన 

యములందుగల తారతమ్యములు, భ భయము, అజ్ఞానము, 

చేదతనము, భావభేదములు కారణము లగుచున్న వి. 

వెట్టుబడివిషయములందుకం"ట కార్మిక విషయ ములలో నే 

ఈ అడ్డంకులు ఎక్కువగా వర్తించును, "పెట్టుబడిదారులు 

కూడ కార్మికులవ లనే సాధ్యమైనంతవరకు స్వదేశమంచే 
తమధనమును పెట్టుబడి "పెట్టుటకు ఇష్టపడుదురు. 

అంతర్జాతీయ దేశాంతర్షత వ్యాపొరముల మధ్యగల 
మరి యొక ముఖ్యభేదము శెండుదేశములలోను వేరు వేరు 
[పభుత్వములుండుటవలననరకుల రాకపోకలు సులభముగా 

జరుగుట్లకు రాజకీయపు ఆటంకము. లేర్పుడుట. 
పోటీవిధానము ఈకారణములవలన ఒ కేదేశ మునంధు 

వలె ఒకేవిధమైన వస్తువుల ఉత్సత్శికగు ఖర్చులు సరి 



సమానముచేయ లేదు, అనేకములగు వస్తువులను తయారు 

చేయుటయందు వివిధబేశములకు ఈవిధముగా అనమాన 
ములుకాని లాభములు వచ్చుట ఈ విధముగా నంభవిం 
చును. ఈ కారణముచే వివిధదేశముల కూటములు ఒక 

దానితో నొకటి పోటీచేయు అవశాళము నన్న గిలుచున్న ది, 

ఇంతేగాక శీత్రోన్ష స్థితి మొదలగు (పకృతి కారణములు 

అవ కాశములందు నంభ వించు 

చుండును, [పాంతీయ (శమవిభజనము, పరిశ్రమల కేం దీ 

కరణము ఈ విధముగా సంభ వించుచున్నవి. ఉదాహారణ 

మునకు ఖనిజనంపద ఒక చేశమునందు ఎక్కువగా నుండ 

వచ్చును. 'బంగాలువంటి కోన్ని [పచెళములు జనుము 

మాదిరి పంటలను పండించుట కనుకూలమైన శీతోన్ల స్థితి, 
సనారవంతమెన భూమి కలిగియుండవచ్చును. ఇట్టి సౌక్ష 

ర్యములను ఒక దేశమునుండి మరియొక దేశమునకు 

మార్చుట అసాధ్యము కావచ్చును. లేదా అట్టిది సాధ్య 
మైనను మిగుల వ్యయకరము కావచ్చును. 

అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము జః తారతమ్యవ్యయ సెద్ధాం 

తము := అంత ర్హాతీయ వ్యాపారము, అందు పాల్గొను 

వార లెల్లరకు లాభకారియను విషయము ఇటీవలనే 

గు ర్తి ంవబడినది. అంతర్జాతీయ క్రమ విభజన మను సిద్ధాం 

తమును డేవిడ్ హూం, ఆదమ్స్మిత్ అను ఆధునిక అర్థ 

శా(స్త్రపవ కలు 15వ శతాబ్దపు అంత్య భాగమున (పవ 

చించిరి. వివిధ ళ₹ేళములనుధ్య సరకుల మార్చిడియు 
దేశాంతర్షత వ్యాపారమునందునలెనే [శమ విభజనము, 

పరిశ్రమల కేం|దీక రణము అను సూ[తముల_పై ఆధార 

పడి నడుచు ననుటయే ఈ (ప్రవచనము యొక్క అర్థము, 

(వతివారును తమకు ప వస్తువును ఉత్ప త్తి చేయుటయందు 
ఎక్కువలాభములున్నవో ఆవస్తువులనే ఉత్ప త్తిచేసి తమకు 
ఆర్థికముగాో 'శేమకరములై న ఇతర వస్తువులను 

మార్చిడిచేసికొనవ లెను. ఏదేని విదేశము మనకన్న 
తక్కు వథరలకు ఒక వస్తువును తయారుచేసి ఈయగలిగిన 
యెడల ఆదేశమునుండియే ఆ వస్తువును మనకు అధిక 

(పావీణ్యముగల వస్తువులను ఉత్స త్తిచేసి అమ్మగా వచ్చిన 

ధనముతో తీసికొనవ లెను. 
రాగి, బట్టలు, అను రెండు నరకులలో |బిటను, 

'అమెరి కాలమధ్య వ్యాపార ము జరుగుచున్నదనుకొం 

వ్య త్యానములు కూడ 
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దము. అంతేగాక ఆ రెండు నరకుల తయారుకేయుట 

యందు అమెరికాకు [బటనుకన్న అనుకూలమగు పరిస్థి 

తులు గలవనియు, కాని బట్టలు తయారుచేయుటకన్న 
రాగి నుత్ప త్తి చేయుటయందు ఇంకను ఎక్కువ లాభ 
ములు గలవనియు అనుకొందము. అట్టి పరిస్థితులలో నర 
కుల మార్చిడి జరుగును. ఫలిత మేమన అమెరికా, రాగిని 

ఉత్ప త్తి చేయుటయందు (వ త్యేకతవహించి, బట్టలు ఉత్ప 
డిని బిటనుకు వదలి వేయును. అమెరికన్ రాగి బిటిష్ 
బట్టలకు మార్చిడియగును, ఏవను వులు తయారుచేయుట 
యందు అమెరికాకు మిక్కిలి ఎక్కువ ఆధిక్యము గలదో 
ఆ వస్తువులు తయారు చేయుటయందే తన యుత్ప త్తి 
సాధనములను వినియోగించుటయే ఇందుకుగల కార 
ణము, ఈ మాదిరి పరిస్థితులలో "రండు దేశముల మధ్య 

వ్యాపారము జరుగుట తథ్యము. 

చై ఉదాహరణమునందు. అెండు దేశములమధ్య 
జరుగు అంతర్జాతీయ వ్యాపార ములను నిర్షిష్టవ్యయమునకు 

ఆధారవడియున్న ది. 

“ఆర్థిక శాల సిధ్ధాంత ములు మరియు పన్నులవిధానము?* 

అను (గంథమునందు రికార్డో అను రచయిత [వవచించిన 

తారతమ్య వ్యయ సిాంతములోని అంతరార్థమిది యే. 
ఒకదేశమందు. వివిధవృత్తులనడుమ కాల్యకమేణ లాభ 
ములు నరినమానములగుట జరుగును. కాని వివిధ చేశముల 

మధ్య అట్టిది అసంభవమని రి కార్లో తెలివెను. అంకెలతో 

కూడిన ఒక ఉదావారణము నిచ్చుచు అతడు పోర్చుగలు 

దేశముబట్టలను,|దాక్షసారాయిని ఇంగ్లండుకంచు తక్కువ 
ఖరీదుకు ఉత్స త్తి చేయగలిగినను [దాతసా రాయిని 

తయారుచేయుటయందు ఎక్కు వలాఖథ సాటి అవ కాళశములు 

కలిగిన యెడల పోర్చుగలు [దాతసారాయమునే తయారు 
చేసి బట్టలను ఇంగ్ల ండునుండి దిగుమతిచేసికొనుట మంచి 

దని నిరూపించెను. రాగిని ఉత్ప త్తిచేయుటకన్న బట్టలను 
తయారుచేయుటయందే ఇంగ్లండు తన|శమను పెట్టుబడిని 

వినియోగించినచో ఇంగ్లండుకు ఎక్కువ ధనన ంపద సమ 

కూడును. ఇదే కారణమువలన అమెరికా ఇంగ్లండుకు 

రాగిని ఎగుమతిచేసి బట్టలను ఇంగ్రండునుండి కొనును. 

దీర్గ కాల [(పయోజనద్భష్ట్యా ఈవిధానము రెండుచేశము 

లకు లాభ కరమగును. 
జా 

మారుగా తారతమ్య వ్యయము_వై 



అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము 

తారతమ్య వ్యయ సూత్రము విదేశ వ్యాపారమునకు 

మాత్రమే వ్నరించుననుట పొరపాటు. ఒ కేదేశమందు 

వివిధజిల్లాల యొక్క వత్యేక ఆధిక్యములననుసరించి ఆ 

జిలాలనడుమ వస్తు వులమార్చిడి జరుగుచుండును, ఉత్ప త్తి 

యొక్క అన్నిళాఖలయందును పెనా జిల్లా తక్కిన 

జిల్లాలకన్న ఎక్కువ ఆధిక్యమును కలిగియున్న యెడల, 

కార్మికులు పెట్టుబడి తక్కున జిల్లాలనుండి ఈజబిల్లాకు 

వలసపోయి ఉత్ప త్తిలో పాల్గొని లాభమును పొందుట 

జరుగును. ఒకచేశమందైనను, ఒక స్థిరనిశ్చల పరిస్థితి 

పొందునటుల (శమ, “పెట్టుబడిపోకడ సాగింపజూలవు. 

రెండుజిల్లాలనడుమ అట్టి స్థిరనిశ్చలత్వము వర్పడనంత వరకు 

నరకులమార్చిడి జరుగుచు నే యుండును. 

' చేళశాంతర్షత వ్యాపారములలోకూడ (శమ, పెట్టు 
బడుల గమనము అడ్డంకులతో కూడిన విషయ మే. విదేశ 

వ్యాపార విషయములో ఈ గమనము మరింత బాధా 

కరము, జి. ఇ. కైర్్నష మహాశయుడు పేర్కొనినట్లు 

పెట్టుబడిని, కార్మికులను పోటీలేని వర్గములమధ్య మార్చు 

చేయుట అంతర్జాతీయ వాణిజ్యమందు మనము యోచించ 

వలసిన విషయము. ఈ యుత్స త్తి సాధనములు అంత 

ర్ఞాతీయ సరిహద్దులగుండ [పయాణించుటకు అనుకూల 

మైనవికావు. రిశార్మా (ప్రధమమున తారతమ్య వ్యయ 
సిద్ధాంతమును |పవచించిన నాటినుండి అంతర్థాతీయముగా 

ఉత్ప శ్రి తినాధనముల 'స్వేచ్భాగమనము ఎంతయో నులభ 

మాయెను. కాని చెశాంతర్గత గమన మంతగా కాదు, 

సిర్రాంతమునే తల క్రిందుచేయునటుల అంతకన్నను కాదు, 
సరకుల దిగుమతిచేసికొన్న దేశములు ఎగుమతిచేయు 
(పాంతముల అంతకన్న తక్కువ [శను పెట్టుబడులతో 

_ ఆయా సరకులు తయారుచేసి$ 
వ్యాపార మార్గములద్వార 

గమించుచున్న వి. 

కాన గలిగినను అంతర్జాతీయ 

అనేకములగు సరకులు 

ఆ నరకులు దిగుమతిచేసీకొనుటకు 
కారణము దిగుమతిచేసికొనుచు దేశములకు ఇతర వస్తువు 
లను తయారుచేయుటయందు ఇంకను పాచ్చగు ఆధిక్య' 

ముండుటయే. (పతిదేశము ఒక నరకును పదేని ఒక 
విదేశముకన్న తక్కువ ఖరీదుకు ఉత్స త్తిచేయగలిగినంత 
మా[తమున దానిని తప్పక తయారుచేయుననుట కాక, 
మిక్కిలి హపాచ్చగు లాభసాటి అవళాళములకు మిక్కిలి. 

అను(పశ్నఉదయింవగలదు. అది మారకవురేటుుపె 

తక్కు వయగు లాభసాటి ఖర్చులకు తయారుచేయగల 

సరకులనుమా త్రమే ఉత్ప _త్తీచేయుననుటయే అంతర్జాతీయ 
వాణిజ్య మునకు నంబంధించినంత వరకు తారతమ్య వ్యయ 

సిద్ధాంతము. ఏ వ సరకులను ఉత్ప త్తిచేయుటయందు తన 
ఆధిక్యము సున్చష్టములేక ఏరే సరకులను ఉత్పత్తి 
చేయుటయందు తన అసామర్థ్యము పౌచ్చుగా కాన 
రాదో అట్ల సరకులనే (వతిదేశము శయారుచేయును. ఈ 

సూ తము దాని పునాదులయిన (గొమవిభజనము, పరి 

(శమల కేందీకరణ ము అను ఆర్థిక సిధ్ధాంతములు అమలు 

జరిగినకొలది |పపంచమంద ంతకును ఉత్ప లి ఆరిక సామ 
(p 

(వతి వ్య్ట్ర్నీ నం[కమించు ర్ల రము వృద్ధినొందదు. 

భాగముకూడ 

పరిమితులు :. నరకులు ఉత్స త్రియందు 

పాచ్చగును, 

తారతమ్య 

వ్యయ ఖెదములున్నంతవర శే రండు బళ ములమధ్య 

వ్యాపారము సాగునను రికార్డో సిద్ధాంతము .నశ్య'మే. 

కాని రికార్గో |పవచించిన అది పెక్కు 
అంశ ములలో అనంపూర్షము. తారతమ్య న్యయములు 

రూవమున 

అంత ర్థాతీయ వ్యాపారములోని వచ్చుసరకుల జూబి 

తాను మాత్రమే కాని మార్పిడి 
వరతులను అనగా 'ఎన్ని నరకులు దిగుమతి చేసికొన 

బడునో ఎన్నిసరకులు ఎగుమతి చేసికొనబడునో మార్పిడి 
అగునది ఎన్నిసరకులు అను విషయమును నిశ్చయింవవు. 

కిఅనుదేశ మునకు నూలుబట్టలు తయారుచేయుటయందు 

ఎక్కువ లాభసాటియగు అవ. కాశములు కలవు, కావున. 

వానిని ఉత్పత్తి చేయుచున్నచో “చి అను చేశము అశ్లే 
ఉన్నిబట్టలను తయారుచేయుచున్నచో ఏనూ[త్రము ననున 
రించి ఆరెండుదేశములు తారతమ్య వ్యయ సిద్ధాంతమును 

అమలుజరుపుట వలన వచ్చినలాభములను సంచుకొనును 

వి ఆధార 

పడియుండును, ఈమారకపు రేటు ఎట్టునిర్లయించబడును ‘ 

విపణియందలి జేరముచేసికొను పద్ధ తినిబట్టి అనీ ఆడమ్న్మిత్ 

నిర్లయింపగలవు 

ఉర్దే శానుసారముగా రికార్డో అనుచరులిచ్చినసమాఛానము 

సంతృవి, కరముగా లేదు. “ఆధునిక ఆర్థిక సిర్రాంతము 

ననుసరించి వేరొక బేశము యొక్క సరకులపట్ల ఒక దేశ 

మునకుగల “అ వేకు విస్తరణళ క్రి” (యెలాస్టిసిటీ ఆఫ్ 
డిమాండు) వే ఆధారపడి మార్పిడి నిష్పత్తి యుండును. 



ప ఉదాహరణమునం౦ందు చూవబడినటుల “కి? నూలుబట్టల 

నుత్పత్శి చేయుటయందును, “చి ఉన్నిబట్టలు తయారు 
చేయుటయందును |శ్రద్ధవహించు చుండగా “క “చి యను 

"రెండు దేశములనడుమ లాభకరమగు వ్యాపారము సాగు 

చుండినచో, “కి? దేశమునకు ఉన్నిబట్టలయెడల “చ 

దేశమునకు నూలుబట్టల 'యెడలగల అ పు విన రణళక్తుల 

ననునరించి మార్ప్చిడిరటు ఉండును.' “చి దేశమునకు 

నూలుబట్టల యెొడలగల అపేత విస్తరణళ క్రికన్న “క” దేళ 
మునకు ఉన్ని బట్టల యెడగల అవేత వి స్తరణళ క్తి ఎక్టు పైన 
మార్ప్చిడిషరతులు “కి దేశ మునకనుకూలముగనుండును. 
కొస్నినూలుబట్టలకుబదులు అంతకన్న యెక్టు న ఉన్ని బట్టలు 

“క” పొందును. ఇదియే “చోకును వర్తించును. 

సనాతన (క్లాసికల్ ) ఆర్థికశా నృజ్ఞులు వ్యయ 

మును, [ళమీం చినదిన ములను బట్టియే నిర్ణయించుట చారి 

యొక్క తారతమ్య వ్యయసిద్ధాంత మునందలి మరి యొక 

లోవము. [శమాధార మూల్యసిద్ధాంతమందు వారికిగల 

నమ్మిక యే దీనికి కారణము. ఆధునిక వాదులు ఉత్పత్తి 

కగు వ్యయమును, (శమను బట్టి నిర్ణయించుట లెదు, 

ఉత్స. త్రి నాధనముల యెక్కువ తక్కువ కొలతలను 

న్ఫురింపచేయునటుల అదనపువ్యయను (మార్జినల్ కాసు 

ఆఫ్ |పొడక్ష ను) సిర్రాంతపు వరిభామలో వాలే సిద్ధాంతీక 

రింతురు. దీని ననునరించి ఒక దేళము సమృద్ధి యైన ఉత్ప డి 

సాధనముల ఫలితముగ తయారైన నరకులను ఎగుమతి 

చేసి కొరతగానున్న యుత్చ్ప త్తి సాధనములచే తయారు 

కావలసిన సరకులను దిగుమతి చేసికొనును. 

అంతర్జాతీయ వాణిజ్యార్థమై సరకుయొక్క అవళ్య 

కత పెరిగి తతృలితముగ కలుగు ఉత్ప త్తి పెంపుదల స్థిర 

ఫలిత నూ(తమునకు లోబడి వర్తించునని రి కార్లో 

భావించెను. కాని అంతర్జాతీయ పారి|శామిక [ప్రత్యేక తల 

వలన ఉత్పత్తి పెరుగుదల ఎల్లప్పుడు స్థిరపరిస్థితిలో చే 

జరుగదు. ఉత్ప త్తి అధికమగుకొలది ఖర్చుతగ్గుచుండినచో 

తారతమ్య సౌకర్యము పాచ్చుచుండును. కాని ఉత్స త్తి 

ఎక్కు వగుకొలది వ్యయము కూడ పాచ్చుచుండిన యెడల 

తారతమ్య సౌకర్యము తగ్గిపోనును. కొన్ని నందర్భము 

లలో అది అంతరించుటయు జరుగును. 

అంత ర్హాతీయ వాణిజ్యము ఆగిపోవును. 

అంతరాతీయ వాణీజ్యము 
డ్ 

"రెండు దేళములనడుమ  ఉత్పత్తికగు వ్యయములో 
తేడా కనుపించినచో అది ఆయా పాంతములలోనున్న 
ఉత్ప త్తిసాధనములకొలతను తెలియ జేయునను అంశమును 
మనన్సునం దుంచుకొనినచో రికారో పరిశీలనములను 

ఆధునిక సిధ్ధాంత ములతో అన్యయింవగలము, ఫలిత మేమన, 

[పతిదెళము తన ఉత్ప త్తిసంపద ఏనరకులను తయారు 

చేయుటకు హెచ్చు పుష్మలముగా అవకాళమున్నదో 

ఆనరకులనే తయారుచేయును. ఏ ఉత్ప త్తి సంపదయందు 

కొరతగలదో ఆ ఉత్ప త్తి సంపద నుపయోగించి తయారు 
చేయు వస్తువుల ఉత్ప త్తిని తగ్గించి వేయును. 

అంతర్థాతీయ ఉత్పత్తి (ప త్యేకతల విషయములో నిది 

బాల (బాముఖ్యముగల అంశము. 

తారతమ్యవ్యయ సిద్దాంత ముయొక్క_ నిజస్వభావము :;- 

వ్యయము అనుమాటకు అర్థములు అనేకములు. తార 

తమ్య వ్యయ సిద్దాంత మునకు అర్థము చెప్పునప్పుడు ధన 

రూవకమైన వ్యయమునే మనము నూచించితిమి. వివిధ 

(పాంతముల నడుమ ఉత్ప_క్తికగు ధనవ్యయములో తార 

తమ్యములే అంతర్జాతీయ వ్యాపారగమనమును నిర్ణ 

యించునను విషయము యదార్థ మే. కాని ధనరూవ 

వ్యయమున సరకుమార్చిడి సంబంధములే పతిబింబించును. 

వమెనను వ్యయము కొంతవరకు అంతర్జాతీయ వ్యాపార 

ఫలితమే. వలయన అంతర్జాతీయ వ్యాపారము లేనిచో 

కొన్ని దేశములందు ధనరూపవ్యయము వేరుగానుండును. 

రి కార్గో దృష్టిలో నిజమైన వ్యయము (శమవ్యయ మే. 

[శమ విభిన్న తలేని ఒకే ఉత్పత్తిసాధనగా పరిణమించు 

టె అతని సిద్ధాంతము ఆధారపడియున్నది. ఉత్పత్తి 

వ్యయము ఏవిధ తెగలకు స్రాయీల్యకు చెందిన "పెక్కు 

విషయముల పె ఆధారవడును. ఇందు కొన్ని యంళ 

ములు నిర్జుష్టమైనవి. తక్కినవి బహుళ ఉపయోగములు 

గలవి. వాస్తవమైన సిద్ధాంతము ఈ అంశములన్నిటినీ 

గమనించవలిను. 

మార్చిడీ నంబంధముల నిశ్చృయించునవి తరతమ 

- భేదములు, తెలియజేయు వ్యయములు రేక అవకాశ 

అటి నరకులపట 
రు ౧ 
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వ్యయములు. ఈ ఖర్చులకు, కారణము ఉత్ప త్తి కవసర 

మగు నంపద దానిపై గల అపేవళో పోల్చినపుడు ఏ చేశ 

మందయినను కొరతగా నుండుటయే. కావున ఆ కొలది 



అంతర్జాతీయ వాణీజ్యము 

యెన నంవద ను వ విధముగా ఉపయోగించవ లెనని 

యెంచి చూడవలసియున్నది. “కి అను వస్తువును 

తయారు కేయుటయందు ఒకదేశము తన సంపదనంతయు 

వినియోగించిన యెడల నిజముగా అది “చి అను వన్సు 

వును కొలదిపొటిగాకూడ తయారు చేయజాలదు. అది 

యొక యూనిటు. “చి” అను వస్తువును తయారు చేసి 

కొన దలచినను “కి యను వస్తువును తయారు చేయు 

టలో ఒక యూనిటుగాని అంతకన్న ఎక్కువగాని 

త్యాగము చేయవలసి యుండును. 

“చి అను వస్తువును ఒక యూనిటు తయారు చేయు 

టకు, ో“కి”అను వస్తువు యొక్క 8 యూనిట్లు ఆ దేశము 

త్యాగము చేయవలయు నని మనమూహించినచో, ఈ 

రెండు సరకుల ఉత్ప తి నడుమ మనమొక నిప్పు త్తి 

నిర్మింప జాలితిమి, దీని నే తారతమ్య వ్యయ నిప్ప శ్రి 

యనిగాని, అవకాళ వ్యయ నిష్పత్తి (ఆపర్బూనిటీ కాన్టు 
రేషియో) అనికాని అనదగును. ఏలయన |పతిదేశము ఒక 

వస్తువు నెక్కువగను, ఇంకొక వస్తువును తక్కు_వగను 

తయారు చేయదలచినపుడు ఒకదానికి బదులుగా మరి 

యొక చానిని తయారుచేయుట యే జరుగుచున్న ది. 
(పశ్యామ్నాయపు నిష్పత్తులు వివిధ దేశములకు వేరు 

వెరుగానుండును. ఉత్ప త్తి సాధనములు పుష్కలముగా 
నుండుట, తక్కువగానుండుట, వాటి భేదముల హెచ్చు 
తగ్గులు, వివిధ దేశములకు వేశ్వేరుగా నుండుట ఇవియే 
కారణములు. ఈ తారతమ్యములే అంత ర్థాతీయ వ్యాపా 

రము లాభకరము చేయుచున్నవి. “చి” అను వస్తువు 
యొక్క ఒకయూనిటు తయారుచేయుటకు కి యూనిట్ల 
“చ” అను వ స్తువున్గు ఒక దేశము కోల్చోవలసివచ్చినచో 
మరియు “చి అను వ స్తువుయొక్క ఒక యూనిటు పచేని 
వేరు (పత్యామ్నాయపు నివ్ప త్తిగల విదేశమునుండి కీ 
యూనిట్ల “కి కన్న తక్కువ మార్పిడి నొసంగి తెచ్చు 
కొనగల్గినచో (రవాణాలకు అగు ఖర్చులు లేవనుకొనిన 
పతమున) ఆ దేశమునకు “కొను మాతమే తయారు 
చేసికొని “చ*' ను పొందకలుగుట యే లాభకరము. 

._ ఈ (పత్యామ్నాయపు నివ్పత్తులు ఏ. చేశమునందును 
మార్చుచెందక ఒశకేవిధముగా నుండవు. ఉత్ప త్తి హెచ్చిన 
కొలది . ఆరోహణ ఫల సూ[తము, అవరోవాణ ఫల. 

నూత్రము అను ఆర్థిక స ద్భాంతముల వై ఆధారపడి 

మారుచుంశును, 

రెంశు వస్తువులకు "రెండు దేశములకు నంబ౦ధించి 

నవిగా చెప్పబడిన 

ఎక్కువ దేశములకు, ఎక్కువ వస్తువులకు అన్వయించు 
నటుల విస్తరింవనగును. 

ఈ అంళములన్నియు రెండుకన్న 

డా. జీ. రా, రెడ్డి, 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారము : ఒడంబడికలు : 
19. వ, శతాబ్ద మున అంత ర్హాతీయ వ్యాపారవిషయ 

మున అ నేకచేశములు 

(The Principle of Non - discrimination) అవలంభిం 

విచవ ణార పిత నీ ధ్రాంత మును 

లో జ ల్ స ఉల చినవీ, ఈ సిధ్రాంతము ననునరించి ఏఇశరచేశమున కె నను 

ఇచ్చు వ్యాపారసొ కర్య ముఠఅను అన్ని దేశములకు వర్తింప 

జెయవలయునని భావము. దీనిని తొలుశ ఆ'మోగించి 
ఆచరించినది, (బిటనుచేశము, [ఫొన్సు, అమరి కాలు [పథ 
మమున [పతిఘటించియు కాల కమమున అంగీకరించి 

అవలంబించినవి. దానితో ఈ సిద్ధాంతము నర్వా మోద 

మును బొొందినట్టయినది. 

1929 లో ఆరంభమయిన అర్థికమాంద్యము 

(Economic depression) అంత ర్థాతీు వ్యాపారము 

నందును, వ్యాపార పద్ధతుల యందును అనేక ములగు 
మార్చులేర్పడుటకు కారణ భూతమయినది. వ్యవ 
సాయము [పధానముగాగల దేశములందు (పథమమున 

[పారంభమై (పపంచమంతట నావరించిన యీ ఆర్థిక 

మాంద్యము అపార మైన ఆర్థిక విచ్చిల్సికి మార్గదర్శక 

మయినది. దీనివలన ఉత్పతి తగ్గినది. నిరుదో్యోగము బలి. 
సీనది; కొనుగోలుళ కి &ీణించినది; అంత ర్ఞాతీయ వ్యాపా 
రము మిక్కిలినన్న గిల్లినది. అనేక ముఖ దేశములు, తమ 
తమ దేశములలో ఉత్పతి చేసిన నరకులను ఇతరదేశము 
లకు పూర్ణమువలె ఎగుమతిచేయ లేక పోయినందున దిగు 

మతులనుగూడ తగ్గించుకొనవలసి వచ్చినది. 

ఎగుమతి దిగుమతులకు పొత్తుకల్పించుటకై వివిధచేళ 
ములు వివిధమార్గములను అవలంబిం చినవి. అంతర్జాతీయ 
వ్యాపార విషయములలో (పభుత్వములు నంబంధము 
కల్చించుకొన జొచ్చినవి. దిగుమతి నుంకములను వృద్ధి 



చేయుట, కరెన్సీ మారకపు విలువలను నిర్ణయించుట, 
దిగుమతులవై 

restrictions) విధించుట, మున్నగు ననేక మార్గములను 
అవలంబించి. ఎగుమతులను వాచ్చించి దిగుమతులను 

తగ్గించి రెండిటికిని పొత్తుకల్చింప వివిధదేశములందు [పయ 

త్నములుజరిగినవి. ఈ[పయత్న ములు ఏదేశమునకా దేశ మే 
ఇతర చేశముల [ప్రమేయము లేక ఇతరదేళములవై, తన 

విధానముల [పభావమును అక్క చేయక, జరుపుటవలన 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారరంగమున' అరాజక మేర్చ్పడినది. 

ఆర్థికమాంద్యము వలన వివిధదెళములు అనుభవింవక 

తప్పని చిక్కు లతోపాటు ఇతర దేశముల ఆర్థికవి ధానముల 
వలన కలిగిన చిక్కు. లనుగూడ ఎదుర్కొనవలసి వచ్చిను 

రాజకీయ రంగమందువ అనే ఆర్థిక రంగమందుకూడ అంత 

ర్ఞాతీయ సహాకారావసరమును మొన్న మొన్నటి వరకు 

అనేకదేశములు గు ర్రింపనేలేదు. 

_ ట్రీటనుదేశము :. ఆర్థిక మాంద్య మువలన కలిగిన విషమ 

ఫలితములను ఎదుర్కొ నుటకు అంతర్జాతీయ వ్యాపారము 

యొక్క ఒడంబడికల మార్గమవలంబించిన మొదటి 

దేశము. [బిటను. 

1980 వ సంవత్సరమున (విటను 'దేశమున దిగు 

మతులకంకు ఎగుమతులు 1080 లక్షల పౌన్లు ఎక్కు 

వగ నుండెను. ఆర్థిక మాంద్యము కారణముగ, 198 1 లో 

ఎగుమతులకంళు దిగుమతులే 1040 లతల పొన్లు అధిక 

మయినవి. ఈ అసాధారణ పరిస్థితుల నెదురొ_నుటకు 

(బిీటను అనేక పద్ధతులను అవలంబించినది. అందు మొద 

టిది పొను మారకపు విలువను తగ్గించుట. తతృలితముగ 

[(బిటను ఎగుమతులు వాచ్చి, 'దైగుముతులు తగ్గినవి, 

1982 నాటికి ఎగుమతులకంశు దిగుమతులు ల్లి0 

లతల పౌాన్లు మాత్రమే అధికమ'య్యెను. నురునటి సంవ. 

త్సరము రెండును సమానముశై నవి. 

కాని మారకపు, విలువను తగ్గించినందువలన కలిగిన 

లాభమును [బిఖను. ఎంతయో కలము అనుభవింప లేక 

పోయినది.  19శీ8ి లో అమెరికాచేళము, 1986 లో 

[ఫాన్ఫుదేళము,. తమతమ. క రెన్సీల- మారకపు, విలువలను 

తగ్గించిన వి. 

మద్భశ్య మయినది. 

పరిమాణ పరిమితులను (QUantitative 

తత్ఫరితముగ. (బిటనుకు. కలిగిన లాభ. 

5్ర్. 

ఆంతర్జాతీయ వ్యాపారము ; ఒడంబడికలు 

విదేశములతో వ్యాపారము యొక్క ఒకంబడిక లను 

గావించుకొనుట [బిటను అనునరించిన రెండవ పద్ధతి. 

1982లో (బిటిషు కామన్వెల్లు ఇతర చేళములన్నియు 
'అట్టావా' లో సమావేశమై కామన్వెల్లు దేశముల 
నుండి వచ్చు దిగుమతులవె కామన్వెల్లులోలేని ఇతర 
దేళములనుండి వచ్చు దిగుమతులవైకంశు తక్కువ 
దిగుమతి నుంకములను విధించుటకు నిర్ణయిం చినవి. ఉదా 

హరణకు:= జపానుదేశమునుండి ఎగుమతియగు వస్త్ర 

ములకం్కు [(బీటనునుండి ఎగుమతియగు వస్త్ర ములకు 

కామాన్వెల్తు దేశములలో రవతణలభించినది. అశ ఇతరము 

అగు నరకులకును రతణము లభించినది. ఇంతమా[త మే 

కాక కేవలము కామ న్వెల్లుదేళములనుండి మాత మెకాక 

[బిటిషముసరకుల వై విశేషముగ ఆధారవడు. ఇతర దేశముల 

నుండికూడ [విటను ఇట్టి సౌకర్య ములను నం పాదింప. 

గలిగినది. కాని ఈ యొడంబడికలవలన [బిటిషుసరకులకు 

కామ న్వెల్లు దేశ ములతో వా్య్యవారము పాచ్చినను, ఇతర 

దేశ ములతో వ్యాపారము తగ్గినది. తుదకిందువలన [బిటను 

లాభమును పొందినదా లేదా యనునది వివాద్యగన్తమై 
మిగిలిపోయినరది. 

ఇట్లు అంతర్జాతీయ వ్యాపారములో తన భాగ మును 

అధికము చేసికొనుటకు [(బిటనుపడిన తావ్మత్రయము 

నుఖదముగ నుండినట్టు కన్పించినను అవి తాత్కాలిక 

ముళేమైనవి. ముఖ్యముగ ఇతరదేళశములుగూడ [బిటను 
చూపిన మార్గములనే అనునరించుటతో అచేశమునకు 

తొలుతకలిగిన లాభము మాయమయినది. మరి ఇతరబేశ 

ములతో నం[వదింపక, తన కరెన్సీ మారకపు. విలువలను 

తగ్గించి, తన విదేశవ్యాపారమును వృద్ధినగొందించుకొను 

[ప్రయత్నములు చేసికొనుట (పతి దేశమునకు వరిపాటి 
మయొనది. డానితో కరెన్సీ మారకపువిలువలలో స్థిరత్వము 

నళించినది. ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారమునకు బల మైన 

అంత రాయముగ  పరిణమించినది, ద్వితీయ 

సం[గామానంతరము అంతర్జాతీయ (దవ్యనిధి (Inter- 

national Monetary Fund ) ను స్థాపించునరిత వళకు. 

(పతిదేశమును తనమారకపు విలువలను తగ్గించుట వలన 

అది లాభమును పొందుటకు |పయత్నించు నను భయము 

పోలేదు. 

[ప్రపంచ 



ఆంతర్జాతీయ వ్యాపారము : ఒడంబడికలు 

ఈ విధముగనే వ్యాపారము నందలి ఒడంబడికల వలన 

కూడా అంతర్జాతీయ వ్యాపారము తీణించినది. కాము 

న్వెల్తు దేశములతో ఒడంబడికల ద్వారమున [(బీటను 

తన విదేశ వ్యాపారమును హౌచ్చించుకొనుటకు చేసిన 

[పయత్న ములను ఇతర దేశములు చూచుచు నూరకుండ 

లేదు. ఆ దేశములు కూడ ఇతర దేశములతో 

సంప్రదింపులు జరిపి పరన్పర నిర్ణయములు (Bilateral- 
Agreements) చేసికెనుట కారంభించినవి, 

మున అంతర్జాతీయ వ్యాపారము నవాజమార్గమున గాక 

పరస్పర నిర్భయ ఫలితమగు కృతిమ మార్గమున నడిచినది. 

అన్ని దేశములును కలిసి, అన్యోన్య సహకారముతో, 

ఆర్థికమాంద్య మును ఎదుర్కొ నియుండినచో అంతర్జాతీయ 

వ్యాపారము అంతగా తగ్గియుం జెడిదికాదు. అట్టి అంత 

శాతీయ సవాకారములేని కారణమున ఏదేశమున కాదే 

శము తన యార్థికస్థితిని చక్క జెట్టుకొనుటకును, ఎగు 
మతి దిగుమతులకు పొక్తు కల్పించుటకును విడివిడిగా 

[పయత్నించినందున, కరెన్సీ విలువలలో స్థయిర్యము 

నశించుట, రెండు రెండు దేశములకు వ్యాపారపు 

'టొడంబడికలు జరుగుట, నామాన్యములయినవి, ఈ విధ 

ముగ అంతర్జాతీయ వ్యాపారము తగ్గిపోవుటకు ఈ ప 

తులను [పథమ పర్యాయముగ అవలంబించిన [బిటను 

బాధ్యతయని చెప్పకతప్పదు. 

జర్మనీదేశము := ఆర్థికమాంద్య మును ఎదుర్కొనుట 
కును, ఎగుమతి దిగుమతులకు పొత్తుకల్పించుటకును. 
జర్మనీ అవలందిం చిన పద్ధతులు అపూర్యాములు, ఆర్థిక 

ఆ కారణ 

ద్ద 
ధీ 
దే 

మాంద్యము వలన కలిగిన నిరుద్యోగ సమన్యను యుద్ధ 

పరికరముల నుత్చ త్తిచయు -వ్యాజమున పరిష్క రించినది. 
అదివిషయాంతరము, విదేశ వ్యాపారములో దిగుమతుల 
అనుమతి విధానము (Import licensing) ను, ఎ క్పేంజి 

కం[టోలును (వేళ పెట్టినది. అనగా జర్భనీలోనికి విదేశ - 
వస్తువులను దిగుమతి చేసికొనుటకు వ్యాపారస్థులకు [వభు 

_ త్వానుమతి (Lie158) యుండవ లెను, ఎశ్చేంజికం[టోలు 
అనగా విదేశములకు ఎగుమతిచేసిన సరకులవలన నంపాదిం 
చిన “విదేశక ౫న్సీ' ని, ఎగుమతి వ్యాపారస్థులు (పభుళ్వా 
ధీనముచేసి, శ్మత్పతిఫలముగ “జర్మనుక రెన్సీ* ని తీసికొన 
వలెను. ఇట్టు విచేశవ్యాపారమును (క్రమబద్ధము చేయు నధీ 
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కారము (పభుత్వపరమ యె ను. ఛ్ an (టి తా బ్రో మును సుర 

స్కరించుకొని జర్మను పభున్వ ము ఆగ్నేయం-ఐరోపాచేః 

ములతోను, అనేక 

వ్యా పారపు టొడంబడిక లను గావింపుపోనినఏ. ఆ ఒడం 

wena cae ఆటీ క. pny gn 

లాటిన్ = అమెరికా ద్ర నసులతోను 

బడికలలోని ముఖ క్ర్నూ [ నుమనగ దేశము 2 గ్భనీనుండి 

ఎంతవిలువగల సరకును దిగునుగి చసికొనుని" అంటీ విలువ 

గలనరకును జర్మనీ ఆదేశమునుండి దిగుమగి జేసి కొనును. 

జర్మనీ దేశమునకు తను సగకులను ఎగుమ శి శీ దేశము 
అన్నియు తమకు కావలసిన సరకులను m2 ఏద మునుండి 

దిగునుతి చేసికొన వలనివ గ్చినది. ఈవన్గగులను ఇతర పారి 
+ 
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వో గ్ క. స అలీ జ బొ (శామిక దేశములు ఖీ (వ్రమున విసుగ్భిం 

నదిలేక యుద్ద ము ఫనిసమూా స NS AF | టీటీ 

యుందక తపి ఏ నది కాగు. 
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"మూస తీట (New Deal) ఆని "పేరు. 

_పెనీడెంటు రూల్ 

బించిన విధానమునకు 

ఈవిధానము అమెరికా ఆరిన నంవనకు సిరి నవత 
in Yt యి ట్లు 
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చే రూ ర్చిన ది. నిదె? BS నిండ సిగను గ HUDF ము 

లతో వా న్ పారపుటొడంబడి ౫ బు సేసిన నుటగు అ ధ్య గురక ( 

అధికార మీయబడీినది. 

చట్టము (Trade Agreements Act, 1934) గా రూపొంది 

నది. 

~~ 4. / టో op అమెరికాదెళమున దిగుమతినుంర ముల దార మున 
టి 

1 (భళి ఉం వగు టొడంబడిళల 

'దేశపరి (శ మలకు, వ న్ వసాయ మునకు దరతణకలి ఎంచుట 

చిగకాలనం [ప దాయముగనున్న ది. ఈఏెగుమ తినుం కములు 

ఇశరచేశములతో వ ర్లకొసు చని కొనుట 
యందు ఆదేశ మునకు లాభదాయక నుగు నియమములను 
పొందుపరచుటకు ఉపరయూాగింవబడికని, అంగ ధాతీయ 

వ్యాపారము యొక్క పున రీ నన మే 1984 లోని 
వ్యాపార పు టొడంబడికల చట్ట ము (Trade Agreements 

Act, 1934) మక గ్రా ముఖగ్య ద్రశము. య చట్టము నను 

సరించి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర ముల అధ్య జునకు 

ఆనాటికున్న దిగుమతినుంకములను సగము వరకు తగ్గించు 
టకు అధికార మీయబడినది. అట్లు దిగుమతి సుంకములను 
తగ్గింపవశెను. ద్వితీయ [పపంచ సంగామమునాటి కీవిధ 
ముగ నిరువది యొక్క వర్తకపు టొడంబడికలుజరిగి అమె 

టెడంబడిళలు 



రికా దిగుమతుల పె గల దిగుమతినుంకములు ఓరి శాతము 

నుండి 2కి శాతమునకు తగ్గినవి. ఈ వర్తకపు టొడం 
బడికలవలన చాలవరకు ముందుగానూహించిన యుద్దేళ 

ములు ఫలవంతము లై నవి. దిగుమతి నుంకములు 

_ బరుగుటమాని తరుగుట శకారంభించినవి. ఈ పునాది 

వైననే యుచ్భానంతరకాలమున ఈ సమస్యను పరిష్క 
రించుటకు వలసిన .!పయత్న ములు జరిగినవి. 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారపు టొడంబడికల చట్టము 

ఆమోదించిన కాలము నుండియు (1984 అమెరికా 

. దెళము అంతర్జాతీయ వ్యాపారమును పెంపు జేయు పద్ధ 

తుల నవలబించుచు వచ్చినది, అమెరికా 1984 నుండి 

1989 వరకు గడచిన కాలములో ఇరువది యొక్క 
"దేశ ములతో వ్యాపారపు టొడంబడికలను గావించుకొని 

అంతర్జాతీయ వ్యాపార వి సరణమునకుగల అంత రాయ 

ములను నిర్మూలించుటకు గట్టిపయత్న _ మొనర్చినది. 
యుద్ధ కాలమునం దే జరిగిన “అట్లాంటిక్ ఛార్లరు? అను 

(బిటను అమెరికాల సంయుక్త [పకటనమునందు అన్ని 

దేశములకు వ్యాపారమునందును, ముడినరకుల సేక 

రణయందును నమానావకాశములను కల్పించుటకు 

అనువుగ తీర్మాన మున్నది. 

అంతర్జాతీయ వ్యాపార వి స్తరణమునకు యుద్ధానంతర 

కాలములోని [ప్రయత్నములు :. 19 48-45 మధ్య కాల 

మున (బిటను, అమెరికా, కెనడా దేశముల (ప్రతినిధులు 

అనేక పర్యాయములు నమా వేశమై నమాలోచనములను 

జరిపిరి. 1945లో అమెరికాదేళము అంతర్జాతీయ 

వ్యాపార వి_న్హరణమునకును, నర్వ చేశములయందును 
నిరుద్యోగ నిర్మూలనము (Full Employment Policy) 

నకును కొన్ని సూచనలు గావించెను. ఈ సూచనలను 

అనేక దేశముల [పభుత్వములు పరిశీలించి 1947 

సంవత్స రాంతమున 'హవానొా యందు జరిపిన 

సమా వేశమున చర్చించినవి. ఈ నమావేశమున 56 దేశ 

ముల (వతినిధులు పాల్గొనిరి. 1948 వ సంవత్సరము 

మార్చి నెలనాటికి “అంతర్జాతీయ వ్యాపార పథక నియ 

మా వ?ని** (International Trade organization charter) 

5 8 దేశము లా మోదించినవి, ఈ నియమావళి ననునరించి 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారపు టొడంబడికలు రెండు రెండు 

శ్రి 
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దెళములమధ్యగాక _ అన్ని బేళములును పాల్గొనుటకు 
అవకాళము కలిగిన యొడంబడికల మూలమున అంత ర్హా 

తీయ వ్యాపారవిస్తరణ మే, [పధానాంళమయినది. అంతి 
యేకాక “అంతర్జాతీయ [దవ్యనిధి? (International 

Monetary Fund) నకమముగసాగి, వివిధదేశములమధ్య 
బుణపరిష్కారము. నిర్నిరోధముగ జరుగవలయుననిన 
ఇట్ట యొడంబడిక లు అవసరమని గురి ౦పబడినది. 

వ్యాపారమును, దిగుమతి సుంకములనుగురించిన సాధా 

రణసమ్మతి (General Agreement on Trade and Tariff 

లేక ౮211): వై (ప్రయత్న ముతోపాటు వాణిజ్యనమ్ముతుల 
చట్టము (Trade Agreements Act) [కింద అమెరికా, 

1947తోశనే, 15 చేశములతో సం|పదింపులు [పారంభించెను. 

ఆతరువాత మరి 8 దేశములుకూడా ఈ “జినీవాి సంప 

దింపులలో వాల్ల్గొనినవి. ఈసం[పదింపులలో ఒక ముఖ్య 

విశషముగలదు. సంప్రదింపులు శెండుదేశముల మధ్య 

జరుగును. అందు ఒకదేశము తాను శెండవదేళశమునుండి 

దిగుమతి చేసికొను సరకులవై గల నిర్భంధములను తొల 

_గించుటకు గల అవకాళములను పరిశీలించి, తన అంగీకార 

ర్ 

మును తెలుపును. అట్టు తాను తొలగించిన నిర్భంధముల 

వలన కలుగులాభము, సం|పదింపులుజరిపిన "30డవదేశ మే 

కాక, నమా వెళములో పాల్లొనిన అన్ని చేశములకును 

గలుగును. అట్లు 1947 వ సంవత్సరము అక్టోబరు 
మాసాంతమునకు 128 నం|పదింపులుజరిగి 50,000 

సరకులపై గలనిర్భంధములు కొంతవరకు తొలగింపబడినవి, 

ఈ నమావేశముల ఫలితములు, వ్యాపారమును, 
దిగుమతి నుంకములను గురించిన సాధారణ సమ్మతులలో 

(General Agreement on Trade and Tariff, 1047) 

పొందుపరువబడిన వి. 

"రెండు నంవత్సరముల తరువాత 1949 లో “అన్నెసీ' 

(400600) లో 81 దేశముల [వతినిధులు సమావేశ 

మయిరి. ఆ నమావేశములవలన కలిగిన ఫలితములుకూడ 

ఆ తరువాత Att లో పొందువరువబడినవి. 

ఈ 62% .వలన ప్రపంచ వ్యాపారములో నగము 
భాగమునకు లాభము కలిగినది. ఈ నమాలోచనములు 

ఇంకను కొంత కాలమువరకు అప్పుడప్పుడు జరుగుచునే 

యుండును. ఈ నమాలోచనముల ఫలితముగ అంత 
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ర్థాతీయ వ్యాపారమునకు (ప్రస్తుతముండిన నిరోధములు, 

అంతరాయములు, తగ్గి అంత ర్జాతీయ వ్యాపార వి_న్హర 

ణమునకు దారి ఏర్పడు నని అనేకుల అభి పాయము. 

ఆర్థికముగ వెనుకబడియున్న దేశముల (వ త్యకావసరము 

అను గుర్తించి ఆ దేశముల పరిస్థితుల కనుగుణముగ ఆయా 

దేశములు వ్యవవారించుటకు అవకాశములు కల్పించుట 

ఈ వ్యాపార సంస్థలోని విశేషము. ఈ కారణమువలన 

ఆర్థిక. పురోభివృద్ధిని సాధించిన దేశములును, వెనుకబడిన 

డేశములును, సమానముగ ఈ నం(పదింపులలో పాల్గొను 

టకు వీళై నది. కాని రష్యా చై_నా దెళము లీవ్యాపార 

సంస్థలలో పాల్గొనకుండుట గమనార్హ్యము. 

అంతర్జాతీయ (ద్రవ్యనిధి. (International Monetary 

Fund) :- అంతర్జాతీయ వ్యాపారమునకు అంతరాయము 

కల్పించిన కారణములలో ఏ దేశమున కాదేశము ఇతర 

దేశముల [సమేయము లేకయే, తన దేశపు కరెన్సీ 

మారకపు విలువలను నిర్ణ యింవబూనుట అని ఇదివరకు 

నూచింపబడినదికచా |! కెన్నీ విలువలలో స్థయిర్యము 

లేనంత కాలమును అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడుదుడు 

కులపాలుకాక తప్పదు, అట్టి స్థిరత్వమును సాధించుట కె. 

అంతర్జాతీయ [ద్రవ gd9(International Monetary Fund) 

1947 వ నంవత్సరము మార్చినెల మొదటి శేదీనుండి 

(వారంభింవఐడి వనిచేయుచున్నది. : ఈ [రవ్యనిధి నేర్పర 

చిన సభ్యదెళములు తామానాటికి నిర్ణయించిన తమతమ 

కరెన్సీ విలువలను. సరస్పరానుమతిలేక మార్చకూడ 

దనుట నిర్ణయము. 

లికముగా పొత్తు కుదురని కారణమున, ఏ చేళమయి 

నను ఇతరచదేశములు చెల్లింపవలసినంత విబెశపు కశెన్సీ 

లను సేకరింవలేని యెడల, 

కొనవచ్చును. ఈ ఏర్పాటువలన తమకష్టము తొలగనిచో 

ఎగుమతి దిగుమతులకు పొక్తుకల్పించుటకు తమదేశపు 

కరెన్సీ విలువలను తగ్గించుట (Devaluati0n) మొదలగు 
చర్యలను కీసికొనవచ్చు ను. 

ఎగుమతి దిగుమతులకు తాత్కా 

బడిక కాక, క లరెన్సీవిలువల విషయమై చేసికొన్న నిర్ణయ 
మైనను అంతర్జాతీయ వ్యాపారవి నరణమునకు దోహద 

మిచ్చు [పప్రయత్నమగుటచె, ఒకద్భష్టితో చూచినయెడల. 

అది అంతర్హాతీయ వ్యాపారపు టొడంబడిక యే యగును. 

ఆర్థిక మాంద్యము [(వారంభమయిన అనంతరమున 

ఉక్కు, రబ్బరు, టీ, పంచదార మున్నగు నరకుల 'గిరాకీ? 

తగ్గిపోయినది. ఉత్పత్తి యథాపూర్వకముగ సాగుచుండిన 

నిధినుండి బుణము తీసి. 

ఈనిధి నియమములు వివిధధేశముల.. వ్రశ్యేశావనర 

ములను దృష్టిలోనుంచుకొని-. నిర్ణయింపబడినవి. కణెన్సీ-. 

విలువలలో మాటిమాటికి మార్పులు జరుగకుండ చేయు. 

టయే దీని [పధానాశయము. ఇడి, వ్యాపారపు టొడం. 

కారణమున ధరలు వివరీతముగ తగ్గిపోయినవి. ఉత్ప్షిని 

తగించి తకు వనరకును అమ్ముటవలన వచ్చు ఆదాయము. 
౧ "రా 

కంచు, ఎక్కు_వసరకును ఉత్ప త్తిచేసి విక్రయించుట వలన 

వచ్చు ఆదాయము తక్కువ. ఆ కారణమున ఆయా 

నరకుల నుత్ప త్తిచేయు దేశములు తమతను ఉత్పత్తి పరి. 

మితులను నిర్లయించుటకు తీర్మానించినవి, అట్టి నిర్ణ 

యములు ఉక్కు, రబ్బరు, టీ, పంచదార పరి[శమల 

విషయమున జరిగినవి. ఈ నిర్ణయములు చేసికొనిన సభ్య 

దేశముల |పభుత్వములు ఈ నం|పదింపులు, నిర్ణయములు 

జరుపుట బ్రిందలి చ శిప్రరము. 

అంతర్జాతీయ వ్యాపా రపు టొడంబడికలవలన వ్యాపా 

రము ననాజమార్గమునగాక కృ|తిమమార్గముల జరుగును. 

తత్ళలిత ముగ అంత ర్ఞాతీయ వ్యాపారము తీణించును 

అనుటలో వివాదములేదు. ఈ నాడు నుదూరముననున్న 

చేశములందే ఉత్ప ్రియగు . వస్తునంచయమును మనము 
అనుభవింపగలుగుట, అంత ర్థాతీయ వ్యాపార మూలము. 

ననే. ఈ వ్యాపార మెంతగా వృద్దినొందిన [ప్రపంచ దేశము 

అందలి. (పజల జీవితసౌ భాగ్యము అంతగా విలసిల్లును. 

అంతర్జాతీయ వ్యాపార నిరోధకము లగు వర్హకపు 

టొడంబడీకలు అట్టి అవకాళములను తగ్గించునని వేరుగ 

చెప్పనక్కరలేదు. అన్ని చేశములందలి (ప్రజలు (వ్రవంచ | 

మందలి వస్తునంపదను వీశై నంత అనుభవించుటకు చేయ 

తగిన మార్గములలో ముఖ్యమయినది ఈ వర్తకపు'. 

టొడంబడిక లను సాధ్యమయినంత వరకు . నిర్మూలించు' 

టయే యగును. ఈ యుద్దేశముతోనే నేడు. అంతర్జాతీయ... 

వ్యాపారరంగమున ప్రవకృషి జరుగుచున్నది. సర్వమానవ = 

ఆర్థి కాభ్యుదయ మునకు అట్టి కృషి విజంరువంతమగుట - 

శేయన్మ-రము. a 

శి. స: 

ర్ి: 



రి జ. అం 
అంత రాతఆయ సంసలు :. [పపంచమందు (పస్తు 

జ " య రా 

తము సుమారు ఎనుబది న్వతం[త రాజ్యములు లున్నవి. ఇవి 

తమ ఆశయములను సార్థకప క దుకొనుటకు పర్పరచు 

కొనిన సంస్థలు జాతీయము లని, అంత ర్జాత్ తీయము ల 

శరెండురకములుగ నున్నవి. [పత్యకముగ 

3 

కా రాజ్యము... ఇతర రాజ్యముల [పసి పలాటిది లేక__ 

పర్పరచుకొనిన విజాతీయ నంస్థలు, | వతి రాజ్యమందుండు 

శానననభలు, మం|తుల సభలు, న్యాయస్థాన ములు మొడ 

లైనవి ఈ లాటివి. ఇట్టుగాక, ఇత రరాజ్యము లనేకము 

లతో కలసి ఏర్పరచుకొనిన సంస్థలు మరికొన్ని కలవు. 

అనేక రాజ్యములు కలసి పర్పరచుకొనిన కారణమున 

వీనికి అంత ర్హాతీయనంస్థ లనుపేరు చె చెల్లుచున్న ది. 

అంత్జాతీయ న 0 § లు సాధింపచలచు (ప్రయోజన 

ములు కాళ్యాలికములుగాక దీర్చ కాలికములుగను, 

శాశ్వత ములుగను ఉన్నవి, వీనినిగుకి ంచి గుర్తించత గ్గ 

విశేషములలో ఇదియొకటి. ఈ [పయో జనములుకూడ 

అన్నిరంగములకు-- రాజకీయ, ఆర్థిక, నె సాంఘిక రంగము 

యోజనములుగగాని, లేక 

పదో ఒక [పత్యేక రంగమునకు చెందినవిగగాని ఉండవ 

ఇ లి 

లన్నిటికి--చెందిన సాధారణ (ప 

య. చ్చును. ఈ విభేద మునుబట్టి అంత క్టాతీయ నం స్ట లను 

సాధారణ దో శ క్ర సంన్థలని 

(Specialized) శెండువర్గములు గ విభాగము "చేయనగును. 

మానవుల అభ్యుదయమునశై. సర్వవిధ ముల పాటు 

బడుటకును, యుద్దముల నివారించుటకును స్థావింవబడిన 

(United Nations) చాని 

మొదటివర్లములో చేరినవి, 

ఆలాగుకాక ఉ త్తరములను, వస్తువులను (ప్రపంచములో 

ఒక (వాంతమునుండీ మరియొక [పాంతమునకు నుకర 

ముగ పంపుటకై ఏర్పాటు చేయబడిన యూనివర్సల్ 

పోస్టల్ యూనియన్ (Universal Postal Union} 

రెండవవర్గములో చేరినది. అంత ర్ఞాతీయ కార్మికసంఘము 

(International 

ఆరోగ్య 

ఆవోర,వ్యావసాయిక సంఘము (Food and Agricultu- 

ral Organisation), 

(General) నంస్థల 

' అంగములును, శాఖలుము 

Labour Organisation), [పపంచ 

సంఘము (orld Health Organisation\, 

అంత రాతీయ విద్యా వె జూనిక, 
జ ఆ ద్ర 

సాంస్కృతిక నంఘము (United Nations Educational, 

అంతర్జాతీయ సంస్లలు 

Scientific, Cultural Organisation) మొదలె నవికూడ 
మెలా 

ఆటో 

౮ అట్ | 
పడిలో ఒక [వ త్యక [వయోజనమును మాత మే పాధిం 

చునవి గనుక శెండవవళ్లములో చేర్పవగియున్నవి. 

ద్ద విభిదముకూడ గమునింప తగి 

నిరషపహాంపజడుచుంతునవి ; ఐక్యరాజ్యసమితి, యూని 

వర్సల్ పోస్టల్ ౧ యూనియన్ మొదలై నవి ఈలాటివి. 
ఏ ఎనుబదియని, చెప్పవచ్చును. మరి 

కొన్ని భుర్వములతో జోక్యములేని అనధి కారులచే 

వివిధ రాజ్యములలోని 

కులు, కార్మికులు, వ్యవసాయదారులు, మతపచార 

స,పరిశళోధకులు, (గ్రంథకర్త రలు మొదలై నవారు 

ఏకో దైళ ములను నెర వేర్చుకొనుటకై పర్ప 

అదిగ నున్నవి. 

ర్తాతీయ వర్తకనసంఘము (International Chamber of 
డు 

Commerce), అంతర్జాతీయ కార్మిక సంఘముల సమాఖ్య 

(International Federation of Trade Unions), దివ 5 

జాన సమాజము (Theosophical Society), అంత ర్జాతీయ 
దో 

నబ న ఇ సాపింపబడి నిర్వహింవబడునట్లివి. 
థి రు 

వారివారి [వలే 

రచుకొన్న నంఘములు వందలకొ అంత 

వేత్తల సంఘము (International Political 

దీనిని బట్టే 

అంతర్జాతీయ నంస్థలను అధికార (Governmental) నంస్థ 

అనియు, అనధి కార (Non-governmental) సంస్థలనియు 

విభాగము చేయవచ్చునని నృష్టమగుచున్న ది. 

రాజాం 
బి 

Science Association) మొదలై నవి ఇట్టివి. 

శీవభికాలమున అంత రాతీయ సంసల నంఖరంక్ర 
వ జ ఫ్ లి 

లొ ల్ జ శాన నో ళా అ న్ సక్ 

విసారముగ  పెరుగజెచ్చిను. (వకృతిళాాశ్ర్ర జ్ఞానము 

వివకిత ముగ వృద్ధిగాంచి దాని ఫలితముగ ఆర్థిక, రాజ 

కింరు, సాంఘిక, వైజ్ఞానిక రంగము అన్నిటియందును 

రాజ్యము లపష్నేయు ప రన్చరా[ళ యములగుట దీవికి మూల 

కారణము. రవాణా సౌకర్యములు ఇురుగుట ; ఆర్థిక 

నయంపోవ.కత్వము సాధ్యముకాకపోవుట, _పారి[శ్రా 

సా 

ఉత్ప త్తిచేయు చేశ్రములవవె ఆధారపడవలసివచ్చుట. 

ఈలాటి మార్పుల మూలమున అనేక విషయములలో 

అనేక రాజ్యములవారు కలసి వనిచేయవలసిన అవనర 

మధికమయ్యును. యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్, 

మిక వృద్ధిగాంచిన రాజంములు ముడి పదార్థములను 



అంతర్జాతీయ సంస్థలు 

అంతర్జాతీయ కార్మిక సంఘము, అంతర్జాతీయ వర్తక 

సంఘము మొదలై నవి స్తాపింపబడుటకు ఇట్టి పరిణామ మే 

(పథాన కారణము, 
© 

[(పకృతిశా (స్త్ర పరిశోధ నాభివృద్ధి యుద్ధముల స్వరూ. 

పమును మార్చి ఐక్య రాజ్యనమి తివంటి 

సంస్థకు అవనరమును కల్పించిను. 

రాజ్యములమధ్య వివాదములు తప్పవు. వివాద 

ములను పరిష్కరించుకొనుటలో సామ చాన భేదోపాయ 

ములేగాక యుద్ధము (దండము = బలపయోగము) కూడ 

న్యాయ మైన సాధన మన్న భావము [పపంచమం దనాదిగ 

వ్యాపించియున్నది. అందుచేత వివాదము అనేకములు 
యుద్దముల మూలమున పరిమ్మృతము లగుట నర్వసాభా 

రణమ య్యును. [పవంచచరి[తలో చాలభాగముయుద్ధ ముల 

చరిత యే శాని ఇటీవలికాలమున యుద్ధముల స్వరూపము 

పూ_రిగ మారిపోయెను. వానిలో పాల్గొను సైనికుల 
నంఖ్య కొన్ని వేలనుండి కొన్ని కోట్టవరకు జరిగెను. ఆధు 

నిక యుద్ద ములన్ని టికి మూలస్థానమని చెప్పతగ్గ యూరప్పు 

ఖండమందు పదునారవ శ తాబ్దపు యుద్ద ములలో 

ముప్పది వేలకు మించిన సైన్యములు పాల్లొనియుండ 

అంత ర్థాతీయ 

నష్టము 1,500,000,000,000 రూపాయలకు మించి 

యుండునని అంచనా పేసియున్నారు. యుద్ధము ముగిసిన 

తర్వాతకూడ అగ రాజ్య ములమధ్య చెరిగిన విరోధముల 

కారణమున, మరియొక (ప్రపంచయుద్ధము రానున్నదను 

భయముచేత, అట్టి (పమాదమునుండి తపిర్ప్చచుకొనుటక్రు 
(పతిరాజ్యము దాని ఆదాయములో అర్ద భాగమును 

నైనిక, నావిక, విమాన బలములను చేకూర్చుకొనుటనై 
ఖర్చు పెట్టుచున్నది. రెండవ (వ్రపంచయుద్ధములో ఆటం 
బాంబు నొక్కదానినే [ప్రరయోగించిరి. కాని ఇప్పుడు 
ఆటంబాంబులే గాక పా(డొజన్ బాంబులుకూడ తయా 

రగుచున్నవి. ఇవి, (బవ్మోన్త్రమునక ౦కు సక్కుడుళ క్షి 

గలవి. పీన్మిప యోగము మూలమున దేశములకు చేశములే 
. తుడుచుకొని పోవుననుటలో అతిశయో క లేదు. 

లేదు. పందొమ్మిదవ శతాబ్ద |పారంభమున నెపోలియన్ . 
సాయకత్వము।క్రింద జరిగిన యుద్ధములలో పది లక్షల 
నై_నికులు వాల్గొనిరి, ఇరువదవ శతాబ్దములో జరిగిన 

మొదటి (ప్రపంచయుద్దమందు ఆరుకోట్ల సై నికులును, 
రెండవదానియందు సుమారు ఎనిమిదికోట్ల నై నికులును 
పాల్గొనిరి, పదు నెనిమిదవ శ తాబ్దమందు జరిగిన యుద్ధము 

లన్నిటియందును వాతులై_నట్టియు. గాయపడినట్టియు _ెని 
కులసం ఖ్య నలుబదియైదు అలకలు; రండవ (ప్రపంచయుద్ధ 

మందు హతులనంఖ్య 220 లక్షలు, వీకలాంగులనం ఖ్య 
లీ40 లతలు; హీరోషి మాలో ఆటంబాంబు | చేలుడువలన 
(పొణములగోల్పొయినవారిసం ఖ్య 78,000. ఈకాలపు 
యుద్ధముల మూలమున సై నికులేకాక - విమానముల 
నుండి (వేలు బాంబుల కారణమున - సామాన్యజనులు 
కూడా వాత్ములగుటయు, ఏకలాంగులగుటయు సంభవించు 
చున్నది. పట్టణములు, పల్లెలు అెక్క లేనన్ని నేలమట్టము 
అగుచున్నవి. ఆస్పినష్టమునకు మితిమేరలు లేవు. “రెండవ 
(పపంచయుద్ధ ములో ఒక యూరపు ఖండమునందు కలిగిన. 
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యుద్ధన్వరూపమందు ఇట్టి విపరీతమైన మార్పులు 
కలుగుట చేత రాజ్యములమధ్య నంభవించు వివాదము 

లను నర్వనాళకరమగు యుద్ధసాధనమున వరిమ్మరించు 

కొనుట అశత్భుహత్యవంటి దన్న అథి వాయము మొదటి 

(పపం చయుద్ధ కాలమందే వ్యాపించెను. సాధనాంతర 

మొకటియున్న గాని వివాదవడు రాజ్యములు యుద్ద మును 

మానుట జరగదన్న పాతువున అట్టి సాధన మొక దానిని 
కల్పించు ఉద్దేశముతో 1919 లో నానాజాతినమితి 
(League of Nations) ని స్థాపించిరి. ఇది కొన్ని సంవత్సర 

ములపాటు వనిచేనెను. దాని నిర్మాణములో కొన్ని 

లోపములున్నట్లు అనుభవముమూలమున తెలియవచ్చుట 
చేత, వాటినన్నిటిని నవరించి రెండవ (పపంచ యుగ్ధా 
నంతరము విదేతలై న రాజ్యములన్నియు కలసి 19 4ర్లో 

ఐక్యరాజ్య సమితిని స్థాపించినవి. అంతర్జాతీయ సంస్థలన్నీ 

టిలో దీనిచే అ(గస్థానము. దీనినిగురించిన వివరములను 
కొన్నిటిని తెలిసికొనుట అవనరము. 

[వపపంచమందంతట శాంతి భ[దతలను స్థ వించుట, 
రాజ్యములమధ్య సంభవించు వివాదములను అంతంర్జా 

తీయ న్యాయనూ| తముల ననునరించి శాంతిమార్గమున 
పరీష్కరించుట, దురా [కమణోర్దేశముతో యుద్ధ ములకు 

_ఉప్మకమించు రాజ్యములను శరితవీంచుట, రాజ్యముల 
మధ్య వివాదములు నంభవింవకుండ చేయగల వాతావ 
రణములు నృష్టించుట, [పపంచమందలి ఉత్ప త్తికిని, 



నంఘర్ష అణఅములకును కారణములై న చారి[చ్యము, జాత్య 

హాంకారము, మొదలగువానిని తొలగించుట, ఎట్టి వివ 

కతలేక మాననులందరకు_ (స్రీలకు, పురుషులకు-- |పాథ 

మీక హాక్కు_లను సమకూర్చుట, మానవకల్యాణమునకు 

సమ_న్తవిధముల తోడ్పడుట _ ఇవియే నమితి యొక్క 
అఆశయములు. 

ఇవి నెరవేరుటకు [ప్రపంచములోని రాజ్యములన్నిటి 

యొక్క నవాకార మవనరము. దినిని |గహించి 1945 
లో 51 రాజ్యములు కలిసి నమితిని స్థావించెను. [పవం 

చములోని తక్కిన రాజ్యములకుకూడ నభ్యత్వమును 
లభింపజేయుటకు సమితి మూలశాసనములో (Charter) 

కొన్నిసూ[తములు చేర్చబడెను. శాంతిని కాంతించు 
నట్టియు నమితి నభ్యత్వ విధులను నిర్వహిం చుట కిష్ట పడు 

నట్టియు, సమర్థత కలిగినట్టియు రాజ్యములు నభ్యత్వము 
పొందవచ్చును, దరఖాస్తు 'పెట్టకొనిన రాజ్యమునకు 

ఇట్టి అర్హతలు ఉండునది లేనిటీ మొదలు భద్రతా 

సంఘము వరిశీలించును. అర్హ తయున్నట్లు అది అభి[వా 

యపఫడినయెడల దాని నాధారముచేసికొని మవోనభ 

(General Assembly) దరఖాస్తును మంజూరుచేయును. 

భ[దతానంఘము యొక్క. ఆమోదములేక మవోజన నభ 

వరాజ్యమునకుగాని నభ్యత్వము కల్పించుటకు వీలులేదు. 

1 9ఉళ తర్వాత ఇరువదియైదు రాజ్యములు నమితిలో 

[కొత్తగ చేరగలి గను. 

సమితి వ్యవహోరములను జరుపుటకు (1) మవోనభ 

(General Assembly), (2) భ|దతానంఘము (Security 

Council), (8) ఆర్థిక సాంఘిక సంఘము (Economic 

and Social Council), (4) ధర్మక _ర్భృత్వ నంఘము 

(Trustee-ship Council), (5) ఉద్యోగవ రము (Secre- 

tariat), (6) అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానము అను ఆరు 

అంగము లున్నవి. 

1. మహాసభ :- సమితిలో నభ్యత్వముగల ఒక్కొక్క 

రాజ్యము మవోసభకు అయిదుగురు (పతినిధులను పంప 

వచ్చును. శాని ఒక్కొక్క రాజ్యమునకు ఓటు (Vote) 

ఒకు. కార్యనిర్వవాణమునశకై మవేనభ ఏళుట ఒక 

అధ్యతుని, ఏడుగురు ఉపాధ్య తులను, ఆరు కమిటీలను 

తప్పక ఎన్నుకొనును. ఇవిగాక మరికొన్ని కమిటీలుగూడ 
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ఆంతర్జాతీయ సంసలు 
థి 

నున్నవి. మవోసభ అధమపతము సంవత్సరమునకొక 
పర్యాయ మైన నమా నేశము కావలసియున్న ది. అంత 

ర్లాతీయములగు రాజకీయ, ఆర్థిక , సాంఘిక విషయముల 

నన్నిటినిగురించి (కొన్ని స్వల్పమినవాోయింపులకు లోబడి) 
మవోనభ ఆలోచించి, శిఫార్సురూపము లై న తీర్మానముల 
గావింపవచ్చును. భదతాసంఘముతో భాగస్వామియొ 
ఇది సమితి పథాన కార్యదర్శిని, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థాన 

న్యాయాధిళులను ఎన్ను కోనుచున్నది. ఇదిగాక భదతా 

నంఘపు ఆకాత్కాలిక సభ్యులను, ఆర్థిక సాంఘిక నంఘ 

నభ్యులను, ధర్మక_ర్శ్భృత్వ నంఘములోని నభ్యులలో 
కొందరిని ఇది ఎన్నుకొనును. నమితి జమాఖర్చుల నిర్ణ 

యము దీనిచే. నమితియొక్క తక్కిన అంగములు నమ 
ర్పించు నివేదికలను విమర్శించి నూచనలుచేయు అధి 
కారము దీని కున్నది. ఇందులో జరుగు |పధాన మైన 

తీర్మానములు వోజరై ఓటింగు చేయువారిలో మూడింట 
రెండువంతుల సభ్యుల ఆమాదమును పొందవలెను. 

మవోనభ ఒకవిధమైన పర్య వతణనంఘ మని చెప్ప 
త గియున్నది. 

2. భద్రతాసంఘము :. భ|ద్రతాసంభుము సమితి 
ఇందులో ఐదుగురు 

శాశ్వత సభ్యులు, ఆర్లురు తాశ్హాలిక సభ్యులు=- మొత్తము 

పదునొకండుగురు సభ్యులు = ఉన్నారు. అ[గరాజ్యములని 

చేరుగాంచిన సోవియట్ రషియా, యునై_ బడ్ న్లేట్సు, 
(బిటన్, (ఫ్రాన్సు, చై_నాలది .శాశ్వత నసభ్యత్వము. 
తాశ్చాలిక సభ్యుఅను రెండేండ్ల కాలపరిమితితో మవోనభ 

ఎన్ను కొనుచున్నది. భ|ద తానంఘమును గురించి గు_ర్జించ 
దగిన గొప్ప విశేషము అ(గరాజ్యములకుగల అడ్డు పెట్టు 
(Veto- వీటో) అధికారము, కార్యక్రమమునకు సంబం 

ధించిన (Procedural) విషయములుగాక తక్కిన వివ 
యములను గురించిన తీర్మానము అన్నిటికి అధమపతము 
మొత్తము సభ్యులలో వడ్లురి ఆమోదమును, ఆ ఏడ్లురిలో 

ఇాళ్వుత సభ్యు లందరి ఆమోాదమును ఉండవలెను. 

తీర్మానమును పదిమంది నభ్యు లంగీకరించినను అగరాజ్య 

నభ్యుడొక్కడు ఆమోదించక అడ్డుతగిలిన యెడల అది 

వీగిపోవలసిన దే. సమితివ్యవవోరములను నడుపుటలో 

అగరాజ్య[ములను కాదని వపని చేయుటకు వీలులేదని 

యొక్క కార్యనిర్వావాక శాఖ, 



అంతర్జాతీయ సంస్థలు 

ఇది స్పష్టము చేయుచున్నది. ఇదిగాక అ(గరాజ్యము 

లై దును ఐకమత్యముగల వై ఒక (తాటిమీద నడిచినప్పుడే 

భ|ద్రతాసంఘము పపనినై నను చేయగలదనికూడ దీని 

నుండీ స్పష్టమగుచున్నది. అట్ట ఐకమత్యము కుదిరిన పను 

లను మాత్రమే తలపెట్టుట యు క్షమను భావముతో ఈ 

సంఘనిర్మాణము జరి గను. రాజ్య ములమధ్య సంభవించు 

వీవాదములను గు ర్జించుట, వివాదములు యుద్ధ ములకు 

దారితీయకుండ చూచుట, యుద్ధములు నంభ వించినపుడు 

ఉభయ పతములవారితో సంప్రదించి శాంతినిస్థాపించుట. 

దురాక్రమణ యుద్ధ ములలో దిగిన రాజ్యములను 

శిక్షించుట, ఇదంతయు భదతా సంఘము చేయవలసిన 

పనులు. కాని గత పది నంవత్సరములనుండి సోవియట్ 

రషియా యునై కుడ్ స్పెట్సులమధ్య విపరీతమగు వైరు 

ధ్య మేర్చడిన కారణమున భద తానంఘము కార్యనిర్వ 

హణసరఘ మగుటకు బదులు, గొప్ప వాద [పతివాద 

రంగముగ మారిపోయెను, 

8. ఆర్థికసాంఘిక సంఘము: [పపంచమందు కొన్ని 

రాజ్యములు ఆర్థిక సాంఘిక రంగములందు వృద్ధిగాంచు 

నట్టివిగను, కొన్ని వెనుక బడినట్టివిగను ఉన్నవి. ఈ తరతమ 

భేదములు తగ్గుటకుకా వలసిన చర్యలను సంస్క్రరణములను 

[పపంచ యు్హానంత రము స్వతం[తరాజ్య ములుగ మారి 

నను ఇప్పటికికూడ వరాయి[పభుత్వమునకు లోబడిన 

[పాంతము ల నేకము లున్నవి, ఆ[పాంతములలోని [పజలు 

రాజకీయముగ  వెనుకబడినవా రనియు ఇప్పటికిప్పుడే 

న్వ రాజ్యము ననుభవించుట కర్షులు కారనియు అందుచేత 

కొంత కాలమువరకు ఆ (పొంతములలో పరాయి (పభు 

త్యము ఉండుట తప్పదన్న అధి పాయ మొకటి ఉన్నది. 

కాని వానిని పొలించు పరాయి (పభుత్వములవారు 

స్వలాభపరులుగాక పాలితుల [శేయస్సుక్తై పాటుపడు 

నట్లు చేయుట ఐక్యరాజ్యసమితి క_ర్హవ్యములలో నొకటి 

యని నమితి నిర్మాతలు అంగీకరించి, ఆ ఉద్దేశ ము 

సూచించుటకును, వెనుకబడిన దెళ ములలోనిదారి ద్యమును 

తొలగించుటకును, అన్నిరంగములలో పురోభివృద్ధి మార్ల 

ములను నూచించుటకును ఆర్థిక సాంఘిక నంఘ ము స్థాపింప 

బడెను. ఇందు పదు నెనిమిది రా జ్యములకు సభ్యత్వమున్నది. 

నమితిలో సభ్యత్వముగల రాజ్య ములన్నియు ఈసంఘమున 

"కెన్నుకొనబడుటకు అర్హులు. ఏ పదునెనిమిది రాజ్యములను 

ఎన్ను కొనవ లనో నిర్ణయించు అధికారము మవోనభది, 

సభ్యత్వ కాలపరిమితి మూడునంవత్సరములు. ఆర్థి కాభి 

వృద్ధి, నిరుద్యోగనిర్మూలము, రవాణా సౌకర్యములు, 

మానవుల |పొధమిక హక్కులు, సంఘమందు స్త్రీలకుండ 

వలసిన "గౌరవము, మత్తువధార్థముల నిషేధము, జన 

నంఖ్యసమనస్యలు మొదలగు వివిధవిషయములనుగురించి 

ఈ అర్థిక సాంఘిక సంఘము అనేక పరిశోధనలనుగావించి, 

అభ్యుదయక రము లగు నూచనలను చేయుచున్నది. 

4, ధర్మకర్శ్ళృత్వ్య సంఘము :. ఇదివరకు వలనలుగ 

(Colonies) నుండిన. [పాంతము లనేకములు రెండవ 

నెర వేరుటకుగాను ధర్మక ర్త త్వనంఘమును స్థాపించిరి. 

ఇందు భ[దతాసంఘములోని నభ్యులు, 

వలన [పొంతముల పొథించు రాజ్యముల 

(పతినిధులు, నమితిమవోనభ ఎన్నుకొన్న మరికొందరు 

(వతినిధులు _ఉన్నారు. సభ్యులలో సగముఖాగము 

వలసలను పాలించు రా జ్య ముల (పతినిధులుగను, 

తక్కిన సగము ఇతరులుగను ఉండవ లెనను (పాతిపదిక వై 

ధర్మకర్త త్వ సంఘ నిర్యాణము గావింపబడెను. ఇది 

వశుట రెండు పర్యాయములు సమావేశమై, వలనల పరి 

పొలనముగురించి పరిపాలకులు సమర్పించిన ని వేదికలను 

చర్చించి, [ప్రజలకు అన్యాయము జరుగకుండుటకును, 

శ్రీఘకాలమున వారికి స్వరాజ్యార్హత లభించుటకును 

కావలసిన నూచనలను చేయుచుండును. 

ర్, ఉద్యోగవర్షము ఫ్ఎ (పతి రాజ్యము యొక్క పరిపొ 

శాశ్వత 

'లనమునకు నిపుణుల తో కూడిన ఉద్యోగవర్గమున్నట్టు . 

నమితి వ్యవహారములను జరుపుటకుకూడ ఒక ఉద్యోగ 

వర్గము (Secretariat) ఉన్నది. వీరందరిసె "పెత్తనము 

వహించువాడు సమితి పథాన కార్యదర్శి (Secretary 
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General). ఉద్యోగులు సమితిలో నభ్యత్వముగల వివిధ 
రాజ్యముల పౌరులు; ఏ ఒక్క. రాజ్యమునకు సంబంధిం ' 

చినవారు కారు. 

6. అంతర్జాతీయన్యాయస్థానము :. అంతర్జాతీయ న్యాయ 

స్థానమందు పదునై.దుగురు న్యాయాధీశులున్నారు. వీరిని 

భ|ద తాసంధఘుము,  మవోనభ కలసి నియమించుచున్న వి. 

వీరి ఉద్యోగ కాలము తొమ్మిది నంవత్సరములు.. వివాద 



పడు రాజ్యము లిన్యాయస్థానము యొక్క మధ్యవర్తి 

త్వము న పేథి.చిన యెడల న్యా మయూధికులు తమ అధి 

(వార యులను wa 

ములు నలపోలను కోకినడు యెడ 

కిది సంసిద్ధ ముగనున్నది. 

ఐక్య రాజ్యనమితి కార్య ములన్నియు మూడు | [వధాన 

నూత ములతో నమన్వయము కావలసియున్నది. అది తల 

పెట్టు కార్య మొదెయు రాజ్యముల సర్వనా రామ మ్యమును 

ధెంచునదిగ నుండరాదనునది మదటి 

అ అటి 
ట్ 

(Soverei enty) నిదో 

సూ[తము. ఎట్టి పరిస్టితులలోకూడ పరాజ్యము యొక్క 
కు థి ర 

ఆంతరింగిక (Domestic) వ్యవహారములలో ను సమితి 

జోక్యము కలిగిం చుకొనళాదనుట రెంశవనూ[తము 

అ[గరాజ్యము లై డింటియొక్క అంగేకారమును పొందిన 

ర్యములను 

భ(దచానంఘము 

చేయరాదనుట డవనూ( తము. ఇట్టి సమన్వయము 

కుదురుట నులభసాధ్యముగా కనబడుట టలేదు. 

నమితి ఆదర్భ్శసీద్దికె అందరు + చిత్తశుద్ధితో కషి నలువుటు 

[పపంచ కేనముమున కవసరము. 

గాని శాంతిభ భ[దతలస్థాపించుటకు కావలసిన కా 

నమితి కార్యని ర్వావాక నభ యగు 

అయినను, 

అంత ర్వేది:-. ఆంధ దేశమును వవి[తముగావించు 

గోదావరినది రాజమ పాం[దవరమునుండి, 
ఇ కాక ప 

లి 

(తుల్యథాగ), అతి (కోకింగనది), గౌతమి, భరద్వాజ, 
లి / 

కాళిక, జమదగ్ని, వశిష్ట అను పడుపాయలుగా చీలి 

రము ముతో సంగమించుచున్నది. పిట్రిబ్రేో భ భ రదా్యాజ, 

జమచగ్ని పాయ అంతరించినవి. కెళిక్, 

చిన్న కాలువలవ లెనున్న వి. యా ।|తికులీస_ప్తనంగమస్టలము 
హూ య 

లందును స్నానముచేయుటకు న అల 
న షన 

అణా 

తు ల భా న చు 

J 
చేయుదురు. వీటిలో మిక్కిలి పడమటిడి వనిష్టాసాగర. 

సంగమము. ఇచ్చట వసిష్టపాయకు ఎడమబక్డున అంత 

"క్వేది 'కతమున్నది, ఇది నరసాొవురమను (పొచీనచార తక 

పట్టణమునకు .వడుమైళ్ళ దూరములోనున్నది. కీ క... 

1602 వ సంవత్సరమున వోలెండుబెళస్టులగు డచ్చివారు 

ఈ[పాంతమునకు ఓడవర్తకముకొరకు వచ్చిరి. మన 

ఆంతర్వేడి 

అని 

దశసులు వోతెండువాదిని. వలందడునారగు 
న్ 

నము[దములో నిల్చిన వలందుల ఓడలనుండి గొవ ఎవడవలు 

అనుచుండిడి, 
టు 

అంత ర్వదిమదుగా నరసాపురమునకు జేకుచుంజెను. ఓడ 
లకు మార్లనూచనకొరకు డచ్చివారు అంత ర్వేదిదగ్గర ఒక 

వ సంభమును కడిడి, దడి దివ 1 గొవ్ప స్తంభమును కర ఇది దిపమున్న స్తంభము కాదు. 

'పెద్దఓడలు ఒడ్డునకు రాకూడదని హెచ్చరిక శెల్పుటకి 
Gy 

న ంభమువయోాగింశెడిది. ఈ|పాంతమును పిమ్మట ఆ| క 
రొ మించుకొన్న ఆంగ్లేయులి స్తంభమును బాగుచేయిం చివ. 

1991 వ సంవత్సరమున ఆగస్టులో వచ్చిన ఉప్పెనలో 

క న్తంభపు వె ఖాగము పడిపోయినది. అప్పుడు నము ద 

మించుమి ంచుగ నొకమైలుదూరము భూమిమీదికి చ వచ్చు 

కొనివచ్చినది పూర్వము నము[దజలమున కరమెలు 

దూరముననుం జెడి యీ_న్హంభమిష్పుడు సము[దములో 

నున్నది. దీనికి కొంతదూరములోనుంజెడి అంజనేయ 

లయము భూలిపోయినది. IMs గవ 

ర్వేది చెరువుగట్టున నొక ఇటుకగుడిలో భ 
ఈపదెళమున కృతయుగమున |పహ్మా నూరేండ్లు, 

యాగముచేసి యజ్ఞ శాలలో అంత ర్యేది కొ సలమున నీల 

కంశేశ్వరుని వతిష్టించి ఊత్రపాలకునిగావించెను. పిమ్మట 
వసిష్టమవార్షి యిట నాాళమమేర్పరచుకొని గోచావరి 
నుండి వసిష్టఫాయను తీసికొనివచ్చెనట. హిరణ్యాత 
పుతుడగు ర క్తలోచనుడు ఈశ్వరవరగర్వమున కన్ను 

జాని లో 
గానక, విశ్వామి[తఐరెతు డై వసిష్టపు[తులను చంపగా, 

వసిషుడు విసష్తువును [వార్జెంచెను. వారి డ్ శ్రనృ 03 
© ణ థె శ్ర 

రూపమున మునీకి [పత్యక మై, మాయాళ కి కింయు తన 

సోదరింయునగు అశ్వారూఢాంబ (గుజ్హాలక్క) " రాక్షనుని 

కము భూమిమీదబడకు దననాల్క_ తో పీల్చి వేసీ 

తోడ్చడుటవలన, ర_కృలోచనుని నంవారించెను. 

రామనర_క్తమును గుజ్జాలక్క_ విడిచివేయగా 

రక్షృకుల్యయను "పేరున [పవహించెను. వసిమ్టుని (పార్థనచె 

లవ్మీనృసింవాస్వామి అరారూవమున నట నిల్సిపోయెను, 

వసిష్టుడు లభ్మీనృసింహ వి|గవామును (పతిష్యించి అరా 

దులు గావించెను. ఈస్థలమునకు $ కొంతదూతమున రతణగా 

ఆంజ నేయస్వామినిగూడ వసి పుడు (వతిష్టించెను. ఆస్వామి. - 

ఆలయమే 1951 లో సము(ద్ర గర్భ మునపడెను. 

కుండ 

పిమ్ముట 

నది. 
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ఆంత ర్వేది 

. వసిష్టుని యనంతరము నృసీంవా విగహ మొక పుట్టలో 

నణగియుం డెను, కలియుగమున కేశవచానను గొల్ల వాడు 

తన కపిలగోవు [వతిదినమును ఆపుట్టమీద తనపొదుగు 

పాలు విడుచుచుండుట చూచి అట [తవ్వింపగా సామి 

వి[గవాము దొరికెను. దానికతడు చారువులతో ఆలయము 

నిర్మించి పూజాదికము లారంభించెను. స్వామి సెక్కు 

మహిమలు చూపెను, స్వామీ వారి అర్బాదులు నిర్వహిం 

చుటకు శేశవదాను కొన్ని భూములను దానముచే నెను. 

శేశవచాసు నిర్మించిన కొయ్య గుడిస్తంభ ములు చక్కని 

శిల్పపు చెక్కడపుపనితనముతో నొప్పుచు, ఉక్కుస్తంభ 

ములవలె గట్టిగనున్న వి. ఈ చదార్వాలయపు సృంభము 

లును (ప్రస్తుతపు శివాలయము (పక్కను భదపరుపబడి 

స్వామివారి పాకశాలగా నేర్పడియున్నది. కేశవచాసు 

పాలెమను [గామము నేటికిని అంతశ్వేదికి నమీపమున 

నున్నది. కేశవచాన నిర్మిత చార్వాలయము శిథిలావస్థకు 
రాగా జెండమూర్హంక కాపురస్థులును, అగ్నికుల మతి 

యులును అగు కొవనాతి ఆదినారాయణగారు జీర్ణాల 

యోద్ధరణమునకు పూనుకొనిరి. ఇనుకతప్ప ఏరాయియు 

దొరకని యీ దూరనము[ ద [పొంతమునకు మహాలయ 

నిర్మాణమునకు గావలసిన శిలాన ంభములును, రాళ్లును 

గొనిరాబడుట వింత. ఆదినారాయణ కొడుకు కృష్ణమ్మ, 

వీరు ఓడవర కము చేయుచుండిరి. ఆనాడు బెండమూర్లంక 

నుండి ఓడల మూలమున, బట్టలు మొదలగునవి నరకుల 

' వర్తకము విదేశములతో జరుగుచుండెను. పోయినవను 
కొన్న ఓడలు నృసింహస్వామియను[గహమున విశేష ధన 
నంపదతో తిరిగిరాగా కృష్ణ మృగారు, తం(డినంకల్పించిన 

ఆలయమండపాదుల నిర్మాణము పూ రి గావించిరి. ఈపని 

గ 
అలరి 

శాలివాహనళకము 1745 వ. సంవత్సరమునకు నరి 
యయిన [క్రి శ, 1828 న ముగిసినట్లు ఆలయపు గోడ 
మీద నొక శిలాశాననమున్నది. . 

గర్భాలయముననున్న స్వామి విగవాము పళ్చిమ 

ముఖముగానుండును, గర్భాలయమునకు నెదుట దానికి 

'జేరి బలమైన మండపములున్న వి. నృసించోలయమునకు 

కుడి పక్కను రామాలయమున్న ది. ఈయాలయ మండవ 
'ములందు గాథాంధ కారము నెలకొనియున్నను సాయం 

కాలమున పడమటనస్త మించు. సూర్యుని కిరణములు 

సామి వి|గహా వవస్థలమున (ప్రసరించి బంగరుకాంతు 

లతో వెల్లులీనుట రన్యుముగ నుండును. ఆ సొగసు 

ఆలయనిర్మాణమునం దేగలదు. స్వామి అలయమున కెడమ 

నై పున కల్యాణ మండవమున్నది. దినికిచుట్టును నాట్లు 

వె పులను మండపమున్నది. పళ్చిమ ద్వారముమీది గోవు 

రముకాక, వది చుట్టుకో వెల లున్నవి. నృసింవాస్వామి 

చుట్టును రాజలవ్మీ తాయారు, వెంకటేశ్వరస్వామి, 

భూదేవి తాయారు, (శ్రీరంగ నాయకస్వామి, సంతాన 

గోపాలస్వామి, కేశవస్వామి, వన్నిద్దరాళ్వారులు, ఆంజ 
నేయస్వామి, శీరాములచవారు, గోవాలస్వామియు గలరు. 

వీ రందరును సన్నిధి చేవతలు. మండపములమీది విమా 

నములు కొన్నిగుం|డముగను, కొన్ని కూచిగను ఉండును. 

నీలకం శేశ్వరస్వామి'వారి కొక రెడ్డి [పథువు ఆలయము 

కట్టించెను. అది శిథిలము కాగా, దుడ్డు బాబయ్య గారను 

"శరూరు వా _న్తవ్యులును, అత్మూరి చినతాతయ్య యను 

నరసాపురపు ఓడ వ_ర్తకులును బీళ్ణాలయోచ్ధారము గావిం 

చిర. ఈ యాలయము నేడు శిథిలమగుచున్నది. 

(వతి సంవత్సరమును మాఘ శుద్ధ దశమినాడు 

నృసింహన్వామి కల్యాణము జరుగును. ' ఏకాదశినాడు 

రథోత్సవమున స్వామి రథము గుళ్జాలక్క గుడివరకు 

పోవును. వేలకొలది యా శికులు భీ మ్మెశాద? మొదలు 

పూర్ణిమ వరకును ఉదయముల౦దు సాగర సంగమ 

స్నానము గావించి పొపక్షయము నొందుదురు. ద్వాద 

శితోకూడిన ఆదివారమున సముద స్నానము పుణ్య 

(పదము. [తఈయోదళినాటి ర క్షకుల్యాస్నానము పీడా 

వారము. చతుర్దశినాడు చోరోత్సవము. పూర్ణిమనాడు 

స్వామి చ(కతీర్థస్నానముకొరకు సముద్రమున శేగును. 

ఆ స్థలమున స్వామివారు నిలుచుటకు కట్టబడిన మండ 

పము చక్కగనున్నది. పూర్వ మీపాంతము గోల్కొండ. 

నవాబు పాలనలో నుండగా క్రీ. శ. 15862 నంవత్సర 

మున స్వామివారి చక్రము సముదములో కొట్టుకొని 

పోయెనట. ఎంత వెదకించినను చ[క్రము దొరకలేదు. 

అంత పేరూరు (దావిడ (ఛావ్మాణు లగు అంతర్వేది 

చయనులుగారు పదునొకం డహోరా[తములు మంత 

జపము చేయగా నము[దుడు చకమును [బాహా 

ణుని పాదములకడ జేర్చెనట. నాటినుండియు పేరూరి 
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| బాహ్ముణులకు స్వామి కల్యాభామున (పముఖస్థాన మేర్చడి 

నది. వారు వచ్చి స్వామి రథముమీద సురటులు వీచినగాని 

రథము కదలదట. స్వామికి నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, 

పజోత్సవాదులు జరుగును. 

[వాంతమును మొదట పరాను 

1/58 వ సంవత్సరమున పరానుల 

ఈ సము[దతీర 

వారా[కమీంపగా 

నోడించి ఆంగ్లేయు లాకమించుకొనిరి. దెళమంతయు 

నొక నిర్ణీత [పభుత్వము,[కింద లేదు. వెద్దాపురము సంస్థా 

నపు రాజులగు వత్సవాయి వారీ |పడేశ మునకు [పభువు 

లయిరి. పెద్రాపురపు రాజులు సుమారు వేయి ఎకరముల 

భూమి నృసింహస్వామి వారికిచ్చిరి. స్వామి వారికి లక్షయు 

ముప్పది వేల రూపాయల విలువగల జవాహరి నిర్మింప 

బడెను. నంసజ్ఞానవు మ ర్యాదలనుబట్ట స్వామి వారికీ 

నగారావాద్య ములు, పవళింపు సేవలు మొదలయినవి 

జరుగుచుండెడివి. 1844 లో వెద్రాపురపు కోట ఆంై 

యుల వళశమాయెను. అందుచే నాటినుండి ఆ రాజ్యపు 

సామంతులగు మొగలితుజ్ఞు సంస్థానపు రాజులు, కరిడిండి 

వంశస్థులు, ఈ ఆలయ ములకు ధర్మకర్త రల కల్యాణోత్స 

వాదులు జరివించుచున్నారు. నేడీ ఆలయ పరిపాలన 

[ప్రభుత్వపు ధర్మాదాయ దేవాదాయసంస్థ చేతిలో నున్నది. 

బా. రౌ. |ఐ, 

అక్క_న్న మాదన్న లు;_అక్కన్న మాదన్న లిద్దరు 

అచ్చపుటాం[ధప్వుతులు. అయినను వీరు సేడం కాపురన్టు 

లగు కులకడి ర వంశపు కన్నడ [| బాహ్మణులనియును, మవో 

శాస్త్రులని యును, శివాజీ | [పథాని యగు మోరోవంతు 

మంగ ఇ యొక్క దాయాశతులనియును కెంత ప 

ళీ 
మున్నది. ఈ బాద ముని సనమశకారికులగు పయి ఇ 

చారి తకులచేతను చెవి బడలేదు. చారిితక నిదర్శన ములు 

గాని, స్థల పురాణములు గాని ఈ చాదమునకు బల 

- క ; ని వ 
మొనంగుట లేదు. కిరి వింగలివంళము, ఆ పిం/ గ కేవంళము 

వేరు. బుములు వేరు. వీరు ఆంధులనుట  చార్మితక 

ఎచటేవారో నిష్కర్షగా చెప్పుటకు 

చారిత్రక 

సాధనములను బట్టి వీరు భానుజయం ఏ, కాగ్యమ్ముల నంతా 

నము. భానుజయ్య హనుమకొండలో “ఆమిలు” నొద్ద 

వనిజేయు [(వభుత్వోద్యోగి. ఈ దంపతులకు నలుగురు 

కుమారులు, ముగ్గుకు కుమా _ర్రెలు కలిగినారు. కొడుకుల 
ఖ్ 

సత్యము. అయి తె, 

[వస్తుతము జఅందుజాటులోనున్న ౩ 

బర్లు వరుసగా అక్కన్న, మాదన్న, విన్నన్న ( విళ్వ 

నాథుడు ౩ 

వేర్లు తెలియుట లేదు. వీరి సంశానముగ 

కంచర్ల. గోపన్న (రామదాను), పొదిలి లింగన్న, 
cc 

ఖిప చిల్ల ఎంకన్న ( రున్తుంరావు ) అనువారు 

క్కన్నకు “మల్లు అను కొడుకును, వేరు తెలియని 

ఒక కూతురును ఉండిరి. మాదన్నకు మల్లన్న యను 

కుమారుడును, పేరు తెలయని ఒక కుమా రైయు ఉండిరి. 

మూడుతరముల వంళవృష మీ [కింద ఈయబడినది : 

మల్లన (ను కుంంజయుడు ). ఆడపిల్లల లంకు Al AE వ ud J ఆం a 

అయినను 

కలదు, గ్ 

భానుజయ్య  ఛాగ్యమ్మ 

| 
అక్కన్న మాదన్న విస్సన్న మల్లన్న కూతురు కూతురు కూతురు 

| | | కంచర్ల గోపన్న పొదిలి లింగన్న పులిపల్లి ఎంకన్న 

| 



అక్కన్న మాదన్నలు 

భానుజయ్య పంతులు తనకొమరులకు యు కృవయన్సున 

ఉపనయన ములు ఆ దినములలో అవనరములుగా 

నుండిన పారస్సీ, 

హింది, సంస్కృ 

తము, ఆం|ధము 

మున్నగు ఖామలను 

వారికి చెప్పించెను. 

వివాహానంతరము 

అక్టన్న మాదన్నలు 

ఉద్యోగము కొరకు 

రాజభానియగు 

పైదరాబాదునకు 

ఏశతెంచరి, అప్పుడు 

ప్పీధ్రి వయస్సు ఇరు 

వదిరెండు, ఇరువది 

సంవత్సరములు ఉండవచ్చును. కొంత (ప్రయత్న ఫలిత 

ముగా మీర్జామవామ్మదు నయీదు మీర్టువ్లూ నొద్ద స్వల్ప 
పతనముల వై ఇద్దరును ఉదో[ోగములలో కుదిరిరి (1 650). 

వీరు [కమముగా తమ ధీ విశేషముచేతను, అవిరళ 
పరిిశమ వలనను ఒకొక మెస్రెక్కు.చు మైకినచ్చిరి. 

కీ. శ. 1656 లో మీర్దున్లూ చేసిన తిరుగుబాటులో 
ఈ అన్నద మ్ములు పాల్గొనలేదు. అందుచే భూమ్య్యా దాయ 

శాఖలోని వారి పదవుల్లే యుండెను. తరువాత మరి 
పది సంవత్సరములు కష్టించి పనిచేయుచురాగా వీరిరు 
వురిలో ఎక్కుడు ధీశాలియగు మాదన్న గోలకొండ సర్వ 
మై న్యాధ్యమడగు “బీ = ఉల్ ముమాలిక్*” కడ ేష్కూ 
రుగ (పతిస్టితు డయ్యెను (1666). అప్పటినుండి 

భూమ్యాదాయశాఖ క. శ, 1678 వరకు ఈ అన్న 

దమ్ముల పర్యవేక్షణలోనే ఉండెను. ఉద్యోగములో 
(ప వేశించినప్ప టినుండి (కీ. శ. 1878 తుదివరకు రమా 
రమి 85 సంవత్సరములు గోలకొండ భూమ్యా్య దాయ 
శాఖ వీరి అరీనములో నుండెను. 

చేసను. 

ఈశ 1674వ సంవత్సరపు వీన్సవానంతరము . 
మెర్టున్లూ యగు సయ్యదు ముజప్ఫ్సరు వతనమొం బెను. 
1674 జూన్లో మాదన్న గోలకొండ |వధాని 
(మీర్జున్లూ ) గ నియు క్తుడయ్యెను. సుల్తాన్ అబుల్ 
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హానన్ తానాపా అతనికి “నూర్య[పకాశరావు* అను 

బిరుదు, వనుగు, గుజ్జము, కళ, నగారా, రాజూంబర 

ములు (ప్రసాదించెను. అక్కన్న ేష్కూరు పదవియందు 
(వతివ్ఫ్ తుడయ్యెను. మాదన్న తమ్ముడగు విశ్వనాథుడు 

హనుమకొండ *'ఆమిలు” గను, మేనల్టుండడలో నొకడగు 
ఎంకన్న దండనాయకుడుగను నియమితులై రి. 

మాదన్నను [పధానిగ నెన్నుకొనుటలో సులాను కి 
సూత్రములను దృష్టి యందుంచుకొనినట్లు అగవపడుచున్నది. 

(1) మాదన్న బుద్ధివి శషము ఆతనికి తనరెడ గల 

భ_కివిశ్యానములు. 

(2) తన వంళ్యులగు ఉమానులకు, నన్చారులకు 
మం(తిత్వ మొనగినచో వారు తనయెడ భక్తి 
వినయ విశ్వానములను జూపరు. 

(8) మతోన్మాదముగల జెరంగ జేబునకు ముస్లి 
ములు వళ్యులగుదురు. 

మాదన్న [ప ధానియగునప్పటికి గోలకొండ రాజ్యపు 

కోస్తా (శీ కాకుళ మునుండి చెంగల్పట్టు వరకు 480 మైళ్ళు 

వ్యాపించి యుం డెను. [పథానియైన తదువరి మాదన్న 

దేశములో శాంతిభదతలు నెలకొల్పుటలో నాలుగు 

నెలలు గడి పను. నవంబరునుండి డినెంబరు తుది 

వరకు రెండు నెలలు రాజుతోగూడి రాజ్యమంతయు 

తిరిగి 1675 జనవరిలో రాజధానికి మరలవచ్చెను. 

గోలకొండ చరి తలో 

ఈ విధముగ రాజును, 

[పధానీయు, ఊరూరు 

తిరిగి (పజల బాగో 

గులువిచారించుట 

అపూర్వ మగు విశే 
వము, [ప్రతి స్థలము 

నందును, ముఖ్యముగ 

మ చిలీపట్టణ మందును 

ఆ మె 
యుల 

వీరికి ఘనమగు నత్కా 
రము జరి గను. [ప్రధాని 

యగునాటికి మాదన్న 

వయస్సు రమారమి 

52 సంవత్సరములు ఉండియుండును. 

మాదన్న 



మాదన్న పరవాలనమును కొన్ని ము బ్రా ఖిలుగ 

విభజింపవచ్చును, 1. ఆంత రంగికళాఖ, 2. చేశీయళాఖ, 

రి, అంతర్జాతీయశాఖ, 4. రక్షణశాఖ, ర్. సైన్యసంస్క 

రణశాఖ, 6. భూనంస్క రణశా ఖ 

1. ఆంతరంగిక విధానము = వక్కు నంన్మరణలు 

[వ వేళ పెట్టి పరిపాలనా యం[తమును నిరుష మొనరించి, 
రు దట 

వివిధ శాఖలుగ విభజించెను. కేం|ద, [పొంతియ, (గామ 

పరిపాలనములను వేర్వేరు చేసెను 

"కేంద్రములో "రాజు, (పధాని, విదేశీయాంగ మంతి, 

దేశీయమం తి, ముజ్ములేదారు, బశ ఉల్ మూమిఠిక, నే 

ఖేల్, చారోగాయే ఆజం, నదరుఖాజి, దవీరు, మహా 

ల్లారు. మంతివర్షముగ నేర్పజెను. 
య్ a 

[పాంతీయ పరిపాలనా వర్షమున తరష్టారు, దివాను, 

"రేఖేల్ , ఖాజీ, పండితులు ఉండిరి. 

సర్కారు, సిమ్లు, వరగణా, మహల్ , పాలకవర్షము 

గూడ చాదావు ఈ విధముగనే 

అచ్చటి "న సై న్యాధివతులు వరునగ పౌజ్జారులనియు, 

ల్లారులనియును, న్యాయాధికారులు “భాకిబు” అనియు 

యుంజచెను కాని 

పిలువబజెడువారు. మాదన్నకు ముందు వీరికి జాగీరు 

లుండెను. వీరికి జీతములు పర్చాటుచేసి మాదన్న 

చారలను విధేయులుగను, రాజ భక్త రిధికులుగను 

కావించి, నీరనులుగ నొనశ్చెను. 

(గామపరిపాలన :- వట్యారీ, మాలీపకేలు, 

పులు, శేఖు ననదు, పురోహితుడు, వీరు పాలక వర్గ 

ముగా నేర్చడిరి. వీరికి బీత్రములుగాక' 

కొళ్యాలీ 

మాన్యము 

లుండెను, 

పరిపాలన := మాదన్నకు పూర్ణము దేశమున కొక 

రాజ్యాంగము, (ప్రజలకు భద్రత లేకుంజెను. దేశము సార 

వంతమయ్యును, సనుధికము గాకుం డెను. 

మొదలు బం|టోతువరకు అందరును చావహోటముగనే 

అంచములు అడిగి పుచ్చుకొ నెడివారు. మీర్జామహ్మదు 

నయీదు, మవామ్మదు అమీను, సయ్యదు ముజప్ఫరు 

అనువారలు మీర్జుమ్లాలుగా నున్నపుడు సైతము (ప్రజలకు 

ఈ గోడు తప్పలేదు. 

మాదన్నకు పూర్వము దేశములోని “తరఫు” 

మొదలుకొని [గామముల .వరకు అన్నియు వార్షికము 

మీరుమూ 
ర ఇల 
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సీ (8 ల్ 

( న 
వీయబడుచుం డెడిపి. 

వట శ 
భూమ్యాా చాయ విమయమున 

అడవులు నరకి [కొత్త గ్రాములు 

న వె డిన [గామ ముల వపవునరావా 

ములు, మాన్నములు మున్నగువాటి నుండియు స్ప్చ 
షి 
Mal రరావమున రాః బలుకు జను మూడు 

ంబించి మాదన్న గొడ్డుబి నోయిన భూమా గా 
la 

కామధినుప్పూ స న్ hen ర 

వాటి వ 

శ్రా యము, 

నము. [గామములను కలము వేయు వద్ధతులను మాన్చింది 

(గామాధి కారులను మాదన్న నియమించెను. దేవాలయ 

పోషణము కొరకును, పురోహితుడు [డంగి, కురుమ, 

మ్మరి, కుమ్మరి, మంగలి, చాకలి, దాసరి, 

స్మరాఫ్, పట్వారి, పేలు, సేఖుసనది, పెట్టి, మాదిగ 

మున్నగు పనిచారల జీవనము కొరకును మాన్యము 

లీయబడెను. చోరుల బాధలు అరికట్టబడెను. శాంతిభద 

సెలకొల్బ బడెను. 

|పభుత్వప ము అయోమయ స్థితివలన మూసి వెయబడిన 

విఖ్యాతములగు వ|జపుగనులను మాదన్న నురల తెర 

పంచెను. భూనము (ద వ్యావారములను అభివృద్ధిపర చెను. 

రేవు నుంకముల చ్వారమునను విశేపాదాయము వచ్చు 

ము చేసె నయాంతో జరిగిన నాకా యుద్ధము 

సనముద వ్యాపార రకణకు జరిగినదే. మందుగుండు, “సత, 

అదక ము, ఖనము మున్నగు ననేక 

ముఖ్యపరి్మశమలను అభివృద్ధిపర చెను. 

నాణముల ము[దణాధి కారము ఇంతవరకు ఇతరుల 

క్రేయబడియుం డెను. మాదన్న ఆ పద్దతిని రడ్డుపరచి (ప్రభు 

త్వపు టంకసాలలో నాణములు ము[దించు 'నేర్చాటు 

చేసెను. ఈ [కింద బేర్కొనిన నాణెములు సిద్ధమగు 

తంబళి, 

తలు 

ిల్పము, చిత్రలేఖ 



అక్కన్న మాదన్నలు 

చుండెను. 1. వరవో, 2. ఫనము, లి. నేవలము, 

4. కాను, ర్. తార, 6. గవ్వ. వరవో శీ అంగుళముల 

వెడల్పును, ర్2శే గురిగింజల బరువును, 213 క్యా రెట్ట 

వన్నెను కలిగియుండెను. ఇది విజయనగరపు నాణము. 

మాదన్న చట్టబద్ధ మొనర్చిన కొలత మాన ములో గజము, 

మూర ఉండెను. తులామానములో తులము, శేరు, వీనె, 

పుట్టి, ఉండెను, 

మం|కిపదవి వహించినతోడనే మాదన్న రాజ్యమున 

పర్యటనము చేసియుం జెనుగచా ! ఆ పర్యటన ము వలన 

పరిపాలనా యం[తమందలి దోషములు మాదన్నకు 

జాగుగ బోధవడెను. చీకులు, భోగలాలనులు, స్వార్థులు, 

అనమధ్ధులును అగు ఉన్నతోద్యోగులను తొలగించి, 

వారి స్థానములలో సమర్థులగు యువకులను నియ 

మీంచెను. ఇంతవరకు ఉన్నతాధికారులు తమస్థానము 

లకు బోవక పట్టణములందే యుండెడివారు. మాదన్న 

యీపరద్ద తిని మాన్పించి అధికారులు తమతమ [బాంతము 

లందు వనసిం చునట్లు కట్టడిచేసెను. అంతియేగాక, (పతి 

రండు, మూడు సనంవత్సరములకొకసారి అధికారులను 

మార్ప్చుచేయు నాచారమును (ప వెళ పెను. దీనివలన 

పరిపాలనా యం|తాంగము పరిసపుష్ట మై, చె_తన్యవంత 

మెనది, 

సిమ్తులను (రాష్ట్ర) ములను), తరపులను (మండలము 

లను) మరలనిర్శించి, వాటివై విశ్వానపా[తులు, సమర్ధు 

లును అగు యువకోద్యోగులను నియమించెను. వాపీ, 

కూపతటాక ములు, 'రహాచారులు, అన్న స|తములు, ఉచిత 

విద్యా వెద్య (పసూతిశాలలు, 

(కొత్తగ జయింపబడిన క రాటక మందు శాంతి నెల 

కొల్చెను.. ఆ |పాంతమును “ఖభ్గావట్ట' యనియును, 

అచ్చటి నాయకులను అవోం అనియును పేర్కొ నెడు 
చారు. ఈ [కొ తృపద్ధతుల్నపై రెండు సంవత్సరములు 

పరిపాలన జరిగినమీదట తన సంస్కరణ ఫలితములను 

పరిశీలించుటకె మాదన్న 1676 జనవరిలో మరల 
రాజయు క్రముగ మూడు నెలలు దేళశనంచారమువచేసి 
మార్చితుదకు గోలకొండకు ఏశతెంచెను. 

ఉద్యోగములు, మన్సబులు, ఇతర (వ త్యేకతలు కోలు 

పోయిన ఉన్న తాధి కారులు, *ఉ[మావులు మున్నగువారు 

ఏర్పాటు చేసెను. ' 

1676 మధ్యలో తిరుగుబాటు చేసిరి. వీరికి గజపతి 

కుమారుడు నాయకత్వము వహించెను. అయితే రాజ 

వంకీయుడగు అప్పలరాజును మాదన్న తనకు వళంవదుని 

చేసికొని అతని సాయమున తిరుగుబాటు దారుల నడచి, 

(శ్రీకాకుళము వరకు దేశమును మరల స్వాధీనపరచు 

కొనెను. అప్పల రాజునకు “అప్పలపాొయః రావు బహద్దరు” 

అను బిరుదును, అనేక జాూగీరులను ఒన గను. (పాయక్ర 

రావనగా యుద్ద మున ముందుండు వాడని యర్థము.) 

ఆర్థిక నీతి = దేశములో శాంఠి నెలకొల్పుట యందును, 

బీజాపురముతో, మొగలులతో జరిగిన ఒప్పందమును నెర 

వర్చుటయందును, పాడుపడిన దుర్గములను బూగుచేయుట 

యందును, నిన్యమును బలిష్టము చేయుటయందును, 

పళ్చి మో_త్తర సరిహద్దులను సురక్షిత మొనర్చుటయందును 

మాదన్న ధనము విశేషముగా వ్యయము చేసెను. ఆదా 
యము సరిపడునదిగాకుం డెను అందుచే మాదన్న 

వ్యయము తగ్గించియు, పెద్ద జీశములు మన్ఫ్సబులు 

తగ్గించియు, ఆయవ్యయములను సరిపుచ్చుటకు [పయ 

త్నించెను. ఈ మార్పులు జన సామాన్యపు శాంతజీవనము 

నకు ఎంతో దోహదము కలిగించెను. (ప్రజలకు అ(గవహోరీ 

కులనుండియు, అధి కారులనుండియు ఎట్టి అలజడి కలుగ 

కుండ కట్టుదిట్టములు చేసెను. దేశము నస్య శ్యామల 

మయ్యెను. (ప్రజలు సిరిసంపదలతో వోయిగ నుండిరి. 

(పభుత్వాదాయము వృద్ధి చెం దెను. ఇట్టి ఘనవిజయము 

నకు నులాను మిక్కిలి సంతోషించి. మాదన్నకు 
“ఆలంపనాఃి'” అను బిరుదును (పనాదించెను. 

(కీ. శ, 1657 నాటి మీర్టుమూ తిరుగుబాటు వలనను, 

మొగలాయీాల యుద్ధములవలనను రాజ్యములో అశాంతి 

ఏర్పడెను. ఆ కారణమున రాజ్యములోని వ(జపు గనులు 

మూసివేయబజెను 1660 నుండి 1674 వరకు 

వ(జాల గనులలో పనులు జరుగలేదు. మాదన్న ఆగనులను 
తెరపింది సృక్రమముగా వనిచేయునట్టు వర్చాటు చేసెను; 
గనులలోవని చేయు కూలి వారికి అనుకూలము గనుండునట్లు 

భృ తినిర్ణయములు గావించెను. తిరిగి గోలకొండ రాజ్యము 

యథా[పకారము “రత్నకోళము” గా (పసిద్ధిచెందెను. = 

దేశీయ విధానము :. ఆంగ్లేయులు జబర్ణ స్తీ గా వ్యవహ 

రింప మొదలిడిరి. తమ గిడ్డంగులను సైనిక స్థావరములుగా 

68. 



మార్చిరి. దేశీయ వర్త కులను పీడింపసాగిరి. (పభుత్వ ఫర్మా 

నాలను నిర్లక్ష్యము చేయసాగిరి. స్వంత నాణెములను 
చలామణి చేయసాగిరి, న్యాయస్థాన ములను ఏర్చాటు చేసి 

[వభుత్వము  నెరపసాగిరి, విధానము 

గోలకొండ | పభుత్వ వ్యాపారమువై. చెబ్బతీయయునదిగా 
నుండెను. అంత |పధాని మాదన్న ఆం గయుల అధికార 

విజృంభణమును అధికార దర్పముతో అణచి వేయుటకు 

కడ ను. క శ్రాటక ములోని పరిస్థితులను చక్కదిద్దుటకు 

సమర్థులగు పాలకులు నియమింవబడిరి. వీరిలో అక్కన్న, 

లింగన్న లిద్దరు ఆంగైయులకు కొరకరాని కొయ్యలయిరి. 
అంగ్రాయుల ఆటలు సాగవయ్యెను. మాదన్నను తమ 
కనుకూలునిగా చేసికొనుటకు ఆంగ్లేయులు పడరానిపాట్లు 

పడిరి. వారి [ప్రయత్నము లన్నియు వ్యర్థమయ్యెను. 

దేశీయ (ప్రభుత్వమునకు, దేశీయ వ్యాపారులకు (పాబల్య 
మునుచేకూర్చునట్టి మాదన్న యొక్క రాజనీతి [వయోగ 
విధానమునకు తట్టుకొనలేక ఆంగ్లోయులు గోలకొండ 

ఆంగేయుల 
(శత) 

రాజ్యమందున్న తమ గిడ్డంగులను, నిర్మాణశాలలను 

ఎత్తి వెసి, జింజీకి ప్రయాణమయిరి. చేశభ(ద్రత, ఆర్థిక 
బలము, గౌరవము, వర్తకము, దేశీయవ ర్తకుల మర్యా 

దలు వృద్ధినొం చెను. 

విదేశీయ విధానము := మొగలులు దతీణ రాజ్యము 

లను జయించుటకు కడగి కొంతవరకు జయముపొందిరి. 

వీజపూరు గోలకొండ రాజ్య ములకు [ప్రమాదము కను 

చూపు మెరలోనికి వచ్చెను. 
"రెండవ అలీ ఆదిల్ పా మరణించెను (1672). అతని 
కుమారుడు పంచవర్ష |పాయుడు సికిందరు రాజయ్యెను. 

(పబలనా గాను. మాదన్న 

కల్పించుకొని నాయక [వతినాయకుల మధ్య నంధిచేసెను. 

ఈ నంధి సూత ముల [ప్రకారము వీజపూరు రాజ్యమును 

గోలకొండ రాజ్యము రకించునట్లును, . గోలకొండ 

వీజాపూరునందు రాజగు 

రాజ్యములో అంత ౩కలవాములు 

రాజ్యపు విదేశాంగ నీతి ననుసరించి వీజావూరు వర్తించు. 
నట్లును, మాదన్న నిబంధించెను. బీజాపురము దగ్భారు 

నందు గోలకొండ ప్రతినిధి నియుక్తుడయ్యెను. 
కాని సన్టారులు నాయకుడు “వకీల్ -ఉల్ -సుల్తనతు” 
అగు సిద్దిమనూదు ఈ సంధిషరతులకు విరుద్ధముగ ప్రవ 

ర్రించెను. మాదన్న విధానమునకు విఘోతము కలిగినది. 
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అక్కన్న మాదన్నలు 

అయినను అతడు నిన్నృపహాచెందక వీజాపురముందు గోల 
కొండ (పతినధిగనున్న అక్కన్నను వాపనుపిలీపవించు 

కొనను, దండెత్తి 

నప్పుడు సికందరు యొక్క ' అభ్యర్థనమును పాటించి 

మాదన్న (పచండ నై న్యమును పంపెను. ఈ సెనిక 

సవాయమువలన జెరంగ జేబు మాదన్న మీద (కుద్దు 

డయ్యెను. మహో రాష్ట్ర9క క్రి 

బలిగాకుండ గోలకొండ రాజ్య మును నంరజీంచుటకును, 

మొగలుల ఉప[దవమునుండి కావాడుటకును, దూర 

మాలోచించి మాదన్న అబుల్ వానన్ 'తానాపాకును, 
శివాజీకిని మైత్రి కుదిర్చెను. శివాజీ హైదరాబాదునకు 
విచ్చేసి ఒక నంధి పషృతమువై సంతకము చేసెను. ఈ నంధి 
షరతుల[పకారము మొగలులకు వ్యతిరేకముగ వరన్న 
రము నవాయముచేసికొనుటకు నిళృయింవబడెను. నుశి 

వీతులయి అవత సంఖ్యాకులగు మవోరాష్ట్ర్ర సె నికులు 

అయినను మొగలులు వీజావూరుపె 
Ca 

|వపళయ తాండవమునకు 

QQ. 

గోలకొండ రతణమునకు లభించిరి. ఈ నంథి కారణముగా 

గోలకొండ రాజ్య మునకు శాంతిభదతలు చేకూరెను. ఇది 

మాదన్నమం్థతి రాజనీతి చతురతకు పరాకాషస్ట్రయని చెప్ప 
వచ్చును. అయితే దీనివలన అలంఘీరునకు కోవము 
పాచ్చినది. ముసల్మానులిది దేశ దోహముగా భావించిరి. 

సాగెను. విద్వేషపూరిత (వచారములు మాదన్న 
యున్న ంతవరకు గోల . 

కొండమీవ తనయాటలు 

సాగవని జొౌరంగజేబుకకు 

తోచెను. 

మున సా[మాజ్య సేనలు 

ఘోర వరాజ య ము 

పాలయ్యెను. ఇరువది 

మెళ్ళలో నున్న గుల్బ 

గాను చేరుటకు మొగలు సేనలకు 12 దినములు పను ! 

తానాషా 

# 



అక్కన్న మాదన్నలు 

మాదన్న (వతిభ అట్టిదిగా నుండెను. ఇదంతయు ఆత్మ 

రతణకొరకు మావన్న చేయవలసివచ్చెను. కాని సార్వ 

భౌమ [పభుత్వమునకు కట్టవలసిన కప్పము యభథాపకా 

రము మాదన్నబెల్లింపసా ను. అంతియెగాదు. 1682 లో 

చ|కవర్తి దజీణాపథమునకు రాగా, మాదన్న పదునైదు 

ఏనుగులను, కొన్ని మణుగుల బంగారమును, కప్పమును 

బురసోనుపురములోనున్న యాతనికి నత్క్యారపూర్వక 

ముగా బం పెను. అయినను అక్కన్న మాదన్న లయెడ 

[కోధము విడనాడక జొరంగజేబు “జన్నారుదారానె 

దక్కన్ ఖాబిలె గర్జజదన్ * (దతీణపు యజ్ఞోపవీత ధారులు 

అక్కన్న = మాదన్న = వధార్హ్ములు.) అని తానామా 

(పభువునకు (వాయుచుం డెడివాడు. 

మాదన్న పరి[ళశమలకు, వాణిజ్యములకు ఎక్కుడు 

[పోత్సాహమిచ్చెను. గోలకొండ వణిజులు ఓడలనిండ 
సరకుల నింపుకొని తూర్పు, పడమరలనున్న దూరచదేళ 
ములకు పోయి, వ్యాపారము చేయుచుండిరి. ఆంగ్లే 

యులు, పరానువారు, సయాం చ|క్రవ_రిని [పోత్సహించి 

గోలకొండ వర్తక నౌకలను దోపిడి చేయించు చుండిరి. 
రెండుమూడు పర్యాయములు మాదన్న ఉ పేకించెను. 

అయితే అది మాదన్న నీరనతగ నెంది గోలకొండ 

వర్తకనావలను తరుచు కొల్లగొట్టసాగిరి. అందుచే 
మాదన్న తన నౌకాబల సహపోయముచే నయాం, ఆంగ్ల, 

పరాసుల నంయు క్ష నౌకాబలమును 16రిక5 ఉత్తరార్గ 

మున నోడించి, తన వ్యాపారమును సురతితము చేసెను. 

మాదన్న భూనై న్యములనేగాక, సముద సై న్యములను 
సహితము నంస్కరించి, సనత్వసంపన్న ములనుగా నొనర్చి 

_ యుంచెనని తెలియుచున్నది. 

దేశరక్షణ వ్యవస్థ:. చెశరక్షణ విషయములో మాదన్న 

అత్యంతము జాగరూకతను వహించి సువ్యవస్థగావించెను. 

భువనగిరి, ఓరుగల్లు, ఖమ్మము మెట్టు, కొండవల్లి, కొండ 
పడు మొదలగు దుర్గములను వృద్ధిపరచెను. (పతి దుర్గము 
నందును ఉండు పం డెండువందల ను నికుల సంఖ్యను 

"రెండు వేలకు పెంచెను. (1682). మన్సబుదారి పద్దతి 
చెన జాగీరుదారులు కొంత సైన్యమును రాజునకు 
సహాయార్థము సిద్ధముచేసి యుంచెడివారు. కాని జాగీరు 
దారులతో నే యుద్ధము సంభవించినచో జాగీరు నైన్యము 

జాగీరువారి పక్షముననే యుండునుగచా. అందుచే 

మాదన్న ఈ విధానమును మార్చి వె చెను. లైనిక 

నిర్మాణ వ్యవస్థయంతయు రాజాదీనమునచే యుండు 

70. 

నశ్లుర్పరచెను. దేశీయ, విదేశీయ నై నికుల జీశములందు 

గల పొచ్చుతగ్గులను మాదన్న సవరించెను. ఆళ్విక దళ 

మును, శళఘ్నీ దళమును విస్త ్ రతపరచెను. సామాజ్యపు 

_(వబల నై న్యములను ఎనిమీది నెలల పదిరెందు దివనములు 

కాలూననీక అదలించిన దీ శతఘ్నీ దళ మే. 

రాజ్య వ్యవస్థ ఫ్ భూమ్యాదాయ, పరిపొాలనాశాఖల 

సౌలభ్యముకొరకు మాదన్న దేశమును ఖండములుగను, 
ఖండములను సర్కారులుగను, సర్కారులను పరగణాలు 

గను విభజించెను. తెలంగాణ ఖండములో ఇరువది సరా 

రులును, రెండువందల ఇరువది నాలుగు పరగ గాాలును; 

క రాటక ఖండములో ఇరువదిరెండు న ర్కారులును, 

మున్నూట పదునాలుగు పరగణాలును; ఆర్కాటు 

(తమిళ) ఖండమునందు పదునారు నర్కారులును, నూట 
పదునారు పరగణాలును ఉండెను. గోలకొండ రాజ్యము 
మూడు ఖండములు, ఏబది ఎనిమిది సర్కారులు, ఆరు 

వందల పబదినాలుగు పరగణాలు కలదిగా నుండెను. 

అక్కన్న మాదన్నల హత్య := (లీ. శ 1685 అక్టో 

బరు నాటి నంధి ననునరించి ఈ యన్నదమ్ములు పద భష్టు 

మయుం డెను, 

సుల్తాను దాని నమలువగచలేమ. "కాని ఆ సంధి నియమ 
ముల వలన మాదన్న విరోధులకు థెర్య సెక్కు వయినది. 
రాజాంతఃపురమునందును, పెలుపలను 5 యన్నద ము 

లను హత్య చేయుటకు కు[టలు (పబఅెను. 1686 మార్చి 
నెల తుదిభాగమున ఒకనాటి రాత మొదటి యామమున 

రాచ కార్యములు ముగించుకొని, రాజాజ్ఞ కొని 

అక్కన్న మాదన్నలు ఇంటికి బోవుచున్న సమయమున 

కుట దారులు తటాలున వారిపైబడి కనుమూసి తెరచు 

నంతలో వారిని హత్య చేసిరి, విశేషముగ లంచముల 
కావరకే అంగరతకులు లోబడియుండుటచే ఈ వాత్యా 
కాండ నునాయానముగ  జరిగిపోయినది. తరువాత 
హంతకులు నగరము వై బడి రువ్సుంరావును (వులిపల్లి 
ఎంకన్న) రెండు వేల (బాహవ్మాణ కుటుంబములను నమూల 
ముగా హత్యగావించిరి, వారి యిండ్లను దగ్ధ మొనర్నిరి. 

అయి, కారాగారవానులయి యుండవలసీ 



అసంఖ్యాక ములగు తాళవ్యత [గంథములను అగ్నిలో 
పడవె చిరి. 

అక్కన్న మాదన్నల శిరములను రోహరులోనున్న 

అతడు వాటిని బోలావురములో 

నున్న చక్రవర్తి కడకు పంపెను. ఆతడు గోలకొండ" 
తనకు వశమయిన శ్లేభావించి సంతసించెను. ఆ శిరములను 

ఏనుగులచేత (త్రొక్కించెను. వీరి మరణమునకు నులాను 
అబుల్ హానన్ తానాషా మిక్కిలి దుఃఖించెను. 

అక్కన్న మాదన్నలు పలుభాషలయందు అనమాన 

పాండిత్యము కలవారు. 

పాజలమునకు వంపిరి. 

ననాతన ధర్మావలంబకులయి 

నను పురోగాములు, రాజకీయశాస్త్రకోవిదులు, అర్థశాస్త్ర 

[పవిణులు, కార్యదకులు, రాజభ కి పరాయణులు, శివ 

జన సంరతుకులు, దుష్టజన భయంకరులు. మాదన్న 

[ప్రపంచములోని మవోమం[తులతో నమానముగా నెన్న 
దగినవాడు. జ్యేష్టుడగు అక్కన్న యు అసామాన్య పతిభా 
శాలిగాపెరొంచెను. అక్కన్న చేష్మారుగను, దేశీయాంగ, 
రక్షణ, వాణిజ్య, నెెకా మం|కతిగను, సె న్యాధ్యతుణు 

గను, రాయభారిగను, పెక్కు బాధ్య ఆాయుతము లయిన 

పదవులను అత్యంత  సామర్థ్యముతో నిర్వహించెను. 
అక్కన్న సావాసికుడు, యథార్థ వాది, అరిభయంకరుడు, 

తమ్మునిలోనున్న సౌమ్యత ఈతనియందు కొంత లోపించి 

నట్టు కనవడును. 

£ 

కొ. భూ. రా. 

అక్బరు ఫం అకృరు భారత చేశ సామాజ్యము నేలిన 

మొగలాయి పాదుషాలలో న|గ గణుడు. 

కీర్తి నార్జించిన చక్రవర్తులలో నొకడు. అకృరు తండి 
వపకూయూను. తల్లి హమీదాజాను బేగం. అకృరుఅమర్ 

కోటలో కీ.శ, 1542 నవంబరు లి2ివ తారీకున జన్మించెను. 

హుమాయూను మరణించినపుడు అక్బరు తన సంర 

కకుడగు బై రంఖానుతో పంజాబునందుండెను. నాటి 
కతనికి పదుమూ డేండ్ల పాయము. ఐనను, వెంటనే జై రం 
ఖాను అక్చరును చ కవ దర్తిగా [పకటించెను. కాని దేశమున 

మొగలుల అధికారము నామమా।తమె యుండెను, 

విశ్వవిఖ్యాత 

నలువై పులను సన్హారులు విజృంభించి స్వతం|[తులగు 

చుండిరి. ఇది ఇట్టుండ హము అను హైందవ వీరుడు 
ఢిల్లీ ఆ[గాలను ఆ|కమించెను. 
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అక్బరు 

ఈ క్లీష్ట పరిస్థితులలో అకృరు చై రంఖానుతో 
పహౌమువై నడచెను. పానిపట్టు  కేతమున (కీ. శ. 
1556 లో జరిగిన ఘోరసం[గామమున పాము పరాజితు 
డయి వధింపబడెను. 

సింహోానన మది ధిఫ్టి ంచెను, 

అక్బరు బాలుడగుటచే పరిపాలనాభారమును వైరం 

ఖాను వహించెను. బి రంఖాను సమర్థుడు, విన 

పా[తుడు, [వభుభ క్రి పరాయఈ్కుశు. కాని దురహాం కారి 

అగుటచే నన్హారులకు ఈతనివై చక్వేసము జనించుట 
గమనించి [క్రి శ. 1564 లో. అకృరు న్వయముగ 
వరిపాలనము సాగించుటకు నిర్ణయము చేసెను. అధికార 

వ్యా మో; వాముతో జె రంఖాను ఒనర్చిన తిరుగుబాటు 

నణచి అక రాతనిని స గొౌరవముగ మక్కాయా[త 

కంపును. 

అకృరు మహావీరుడు. గొప్పవి చేశ. భారతదేశమున 
నేకచ్చ[త్రాధిపక్యము నెలకొల్పుట ఆతని మవిశయము. 
సింహాసన మెక్కినది మొదలు ర్ సంవత్సరములు 

నిర్విరామముగ విజయయాత్ర లొనక్చి అతడు నిర్భించిన 
మహాసామాజ్య మునకు సమ కాలిక 

[ప్రపంచమున లేదు. 

సింహాసన మధిష్టంచిన తరువాత కొలదికాలమున శే 

అజ్బీరు, గ్య్వాలియరు, "జేన్చూరు, మాళవము, గోండు 

వనముల నా(కమించి ఢిల్లీ పరినరముల తన యధికారము 
నెదిరింపగల క తువర్లమును అక్కరు నీర్మూలించెను. 

రాజనీతి విశారదుడగు అక్బరు రసపు[తుల మె కతి 
మొగలాయి నా[మాజ్య వీ స్తరణకును, నుస్థిరత్వమునకును 

అత్యవసరమని గు ర్జించెను. నాటికి రాజపు[ తుల బలము 

కూడ తీణించినది. అందుచే సాధ్యమైనంతవరకు శాంతి 
యుతముగ తన సార్వ భెమత్వము వారిపయి విస్తరింప 

'జేయుటయె అక్బరు సంకల్పము. 1562లో జయ 

పురాధిశ్వరుడగు బీహోరీనుల్లు తన కుమా -రైను అకృరున 
కిచ్చి వివాహమొనర్చెను. అతని కుమారుడగు భగవాన్ 
'చానున్తు మనుమడగు మాకాసింహుడును మొగలుల 

కొలువునందు ఉన్నత పదవులను బడసిరి. కాని, మీవాడ్ 
రాజవంశము మాత్రము అక్కరును (పతిఘటించినది. 

(కీ. శ. 1567లో అకృరు. వారివయి యుద్ధమును 

ర 
౧ 

ఢిల్లీ, ఆ/గాల నాకమించి అక్కరు 

సాటిరాగలది 



అక్బరు 

(పకటించి వారి రాజధానియగు చిత్తూరును ఆ[కమించెను. 

మీవాడ్ రాణా ఉదయసింహుడు అక్కరునకు లొంగక 

ఉదయపూరునందు స్వతం[త [పభుత్వమును శ్ఞాపించెను. 

అతని కుమారుడగు [వతాఫసింహుడును, అనంతర మాతని 

కుమారుడగు అమరసీింహుడును మీవాడ్ స్వాతం త్య 
పోరాటమును సాగించిరి. అకృరుకూడ వారి స్వాతం (త్య 

దీక్ష నభినందించి వారియందు ఉదారత వహించెను. 
రశ్న భోరు, బికనీరు, జై సల్మీరు, కలంజరు మున్నగు 
రసపు|[త సంస్థాన పభువులు అక్కరునకు సామంతులయిరి. 

ఈ లోగా గుజరాతు, బెంగాలు, ఒరిస్సాలుకూడ 

అక్బరు సామా జ్యమున చేర్చబడినవి. అక్బరు రనపు[ తుల 
తొడి యుద్ధములందు నిమగ్నుడయి యున్న సమయమున 
కాబూలును పాలించుచున్న అక్సృరు నవతి తమ్ముడు 

మీర్జావాకీము ఢిల్లీ సింహోనన మా[కమింపవ లెనను దుర్చు 
ద్ధితో పంజాబువై దండెత్తి వచ్చెను. హాకీము యుద్ధమున 
నోడి పాదా[కాంతుడగుటచే జాలిదలచి అక్క రాకని రాజ్య 

మును ఇచ్చివసెను. కీ. శ, 1585 లో హూకీము మరణా 
నంతరము కాబూలు మొగలు నా(మాజ్యమున కలువ 

బడెను. తరువాత నీ చ్మకవర్తి కాళ్మీరము, జెలూచి 
స్థానము, సింధురాష్ట్ర)మును స్వాధీనపరచుకొని వాయవ్య 
సరిహద్దుల నివసించు అనాగరక కొండజాతులను తన 

ల్లుబడిలోనికి తెచ్చి, వారు మొగలు సా(మాజ్య శాంతి 
భ|దతలకు భంగము కలిగించకుండ కొట్టుదిట్టములు చేసెను. 

ఉతర హొందూ స్థానమును ఆక మించినపిమృట అక్బరు 

దతీి.ణాపథము_వె దృష్టిని మరలించెను. |కీ.ళ. 1596 లో 
చాందువీవీనుండి అహమదునగరరాజ్య మును, 1601 లో 
ఖాం డేషునుజయించి వశపరచుకొ చెను. 1601లోఖాం జేషు 
నందు దుళ్ళేద్యమగు అసీర్ మరు దుర్గమును ముట్టడించు 
చుండ, సలీము రాకుమారుడు తిరుగుబాటొనర్చి రాజ 
కుటుంబమునందు అశాంతికి కారకుడ య్యెను. ఈ అశాం 
తియే అకృరు ఆశయ పూర్తికి ఆటంకమాయెను. 

వైన వివరించిన విజయపరంవరలలో హిమాలయ ముల 
నుండి అహమదునగ రము. వరకును, హిందూ కుష్ పర్వత 
ములనుండి బెంగాలు వరకును వ్యాపించిన నా(మాజ్య 

| 

మును అక్బరు పదు నెన్నిది సుబాలుగా విభజించి సుస్థిర 
మగు రాజ్యాంగ విధానమును పర్పరభెను. తోడరుములు,. 

cn 
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నవేాోయమున వంట పొలములను మహాయితీ చేయించి 

పంట ననుసరించి మధ్యవర్తుల [వమేయము లేకుండ 
(ప్రభుత్వోదో్యోగుల ద్వారమున పన్నులు వనూలుచేయు 
పద్ధతిని అమలు జరి వెను, ,ర_తులపయి పన్నుల భారము 

తగ్గించి వారి కనేక సౌకర్యములు కలుగచేసెను, నెల 
జీతములవయిన ఆధారవడిన మన్సబు దారుల ద్వారమున 
సైన్యమును బలపర చెను, 

అక్చరు చెవచింత గలవాడు. బాల్యమునుండియు 

హిందూ మహామ్ముదీయ మత వై షమ్యుములు ఆతనిని 
కలవర పెట్టుచుం డెను, మత సమన్యను వరిష్క్టరించుటయు, 

హిందూ మవమ్మదీయులనుండి న్యమెైక్య భారతజాతిని 
రూహాందించుటయును అక్సరు ఉవితలమ్యము లై నవి, 
ఈ లత్యు సాధనకయి ఫతేపూరు సిక్రీలో అకృరు మత 
చర్చలు జరివఐను. . సిరకు రాన్యుడయిన అక్బరు. వివిధ 

వుతాచార్యుల బాదములను శ్రద్దతో నాలకించి తుదకు 
అన్ని నుతములందును సత్యము గలదను నిర్లయ మునకు 

వచ్చెను. వీదవ సర్వమత సారమగు *దికా ఇ బ్రిలాహి”' 

అను [కొత్త మతమునకు [ప్రవక్త య యను, వ్యక్తి 

న్వాతం త్యము, పరమత నవానము ఈ మతమునందలి 

మూలనూ [తములు, మతనహాన విషయమున అక్బరు 

చిత్త శుద్ధి కిది చక్కని నిదర్శనము. 

అకృర సెక నంన్క్మ రణములను (వవేశ పెళ్ళైను, తన 
సా్యమాజ్యమున ముస్లి ము మతగురువుల (పత్యేకాధికార 
ములను తొలగించెను. నాణెములవయి గల ఇస్తాముచివ్నా 

ములను మాన్చించెను. మహమ్మదీయులలో గోమాంన 
భక్షణము, బహుభార్యాత్వము, బహిరంగ (వార్ధనా 

సమా వేశములను మాన్చించెను. హిందువులపై జిజియా 
మున్నగు పన్నులను తొలగించి ఛారికి [పభుత్వమున 
సమానవాక్కు_ల నొన గెను. బాల్యవివాహము, నహూగమ 

నము, నిర్భంధ వై ధవ్యము మున్నగు హిందూ దురాచార 

ములను మాన్చుటకు, [పయత్నించెను. 

అక్బరు నిరత రాన్యుడు. కాని, కవిత్వమునందును, 

వేదాంత చర్చలలోను సంగీత చిత్రలేఖనములయందును 
అతనికి గెవ్పఅభిమానము, అతడు కవి వండిత గాయక 

కల్పతరువు. కవి, చరిత్రకారుడు, వేదాంతి. అక్చరునకు 
గురువులు దికాఇలాహికి వ్యాఖ్యాన కారుడు అగు అబుల్ 



అంటె లు న 

రుచ గోీకప్[ పియా” బరు 

దమును వడపిన వీవోకికులు ముబుండ జాన్ బట రుణ ఊయల అయం క్ల యం ఖు శం, తౌొణ సవ అము 

నాతడు అక్సరు ఆసాన గాయకుడు. 'వక క హిందూ 
ఢి LC = 

(గంథములగు రామాయణము భారతము, అభర9ణ 

ష్ క్ సొద ఆటోల w= med! న రై వేదము, లలావస్ గణితము, అక్కురు _బరణచ బార శక 

భావలోనికి | లొ మ్ల | తర్జుమా చేయబడెను. అక్బరు న్య 

చిత కారుడు. భారతీయ, పారశీక శిల్పులు, చిత కారులు 
లు 

అనేకులు ఇతని ఆస్థానమందుండిర్. అక్కర సేకరించిన 

౨4,000 సంపుటములు గల (గ్రంథాలయము ఆతని 

విద్యాభిమానమునకు నిదర్శనము. 

ఈ సార్వుభ"ముని చివరిరోజులు కష్ట ములమ ఏ 

కడ తే రెను. అక్బరు కుమారులు మువ్వురును దుర్వ పనన 

పరులు. అందిద్దరు అకృరునకు పూర్వమే గతించిరి. "వె 

కుమారుడగు 'సలీము అధి కారలోభముతో 

కత్తి గన్లైను. 1601లో నలీము అంహావాదులో 

స్వతం[తుడగుటయే గాక అక్కరునకు [పొణమి 

అబుల్ ఫజుల్ను హత్య చేయించెను. ఈ న 

అక్కరునకు తీ వనం తాప కారణములయి ఆరోగ్యమును 

పాడుచేసెను. నలీము దురాకృ్ళతములను అవకాశముగా 

గ్రహించి, కొలువుకూటమునందలి సన్హారులు కౌందరు 

అక్సరు మరణానంతరము సలీము కుమారు డగు 

న మెక్కి ౦వ కు[ కక లు వన్నుచుండిరి. 

ఇట్టి విపాద సంఘటనల మధ్య, పు న 

ఖు|సూ నూను సింవేోస 

Fd 

స తవత*లుడనగు అక్కు 
న గె &! 

సలిమునే తన యనంతరము చ[కవర్తిగా [| పకటించి 

[కీ శ. 1605 అక్టోబరు 17వ తారీఖున మరణించెను. 

అక్క రు ఆజానుకావావు -. (పత్యణువు వునను రాజకీ విత్రో 

నిండిన వి|గవ హా మాతనిది. శార్యసావానములం 'చాతడు 

అనమానుడు. శరణాగతుడయినచో గర్భళతువు నైనను 

రకించు దయాన్వరూపుడు. కవటమెకుగని గంఖీరనస్వభా 

వముగల వాడు. విద్యావిహీనుడయినను ఉత్తమ నంస్థార 

మును పొందినవాడు. [పజా తేమ మే ఇతని వరిపాలనకు 

ఆశయము. ఇతనివలె (పజాభిమానమును పడసీన మవా 

మ్ముదీయ చక్రవర్తి రి మరియొకడు లేడు. జవాంగీరు 

10 

దాక CR, Wa Mam ద మల్ల్ ఒడ We పరం సల జో wT బబ్యున ట్లు అక రు మానవవాతుడు కాడు, అతని ww 
hg మా he ‘2 

Fk WET nM Me, (అ జో నా 
ల లో ను భగవంతుడి అంకను వచచంద మును చుం డెను, 

మ టు బి 
గ! 

Am, శక వ్గీ ~ fa Cal 

షం మలం పము = దో 4 

వాట 
gl ఈ వీ గ అ ఓ ళో వశ. న జ్ఞ అలో ఛ్ ay న mn mg చే. హ్ సఖ్య yD ॥ 

ద ప ఆ =! క క యా. స ముం “ఈ కద న Cdr ele 

కా 

ట్ 
న | 

శ ల్ల స ఠా లాం మ ఆం an వాపీ ల లో Ca రా Pt] 
రచయితలు వివిధ రితులల్ 'పయోగించిక, బొటిక్ 

న 

లి యూ అర్య ఆడ జం ఇ గ, గా. డాం టట ఆచం లం ఫో 
రంగా మం న. rey కాను పిజానక క మంకు వలి 

సో కు fa 

ద ఒల్లో ఇ ఇట అల కరో జ టో సం సో భా శల ల అధి ని గ పో 
విఘంటువులకు న ల Al Ban విషయమున మం క జే 

ణు 

రావ రం ర న రం గగ ఎ రజక అర ద ం జా కలాం కవిపించుచున్ను ది. అభిజిశ్లబరబాదము అనునది ఒక పీడాం 

ఒకవశమువారు 

శ ఖాలి ఇ 

“ద్దు కన్నను, (వక్ళతి యువక ను జర శు, దవే ర్త 

మూ 

ఆకశయమును తెలుపుటకు నిరాకరింతురు. “వ వకృతి విషయక 

మయిన యభార్హభ్దానమే భగవద్వెషయకము యన యథార్థ 
ధు ఖై 

క్ జ్ఞానము? అను విషయమున మాతము విరు అఖిలేళ్వర 
Whe, డె గడ్ ad న్స శ వాదులతొ పకిభవింతురు. ఇంక ఎరకిల్టు వాదింతురు. 

ఆ ఖీ 

దం జి య వ 
hE: మట్టి చవుడు 'వవయు, శ ము నె యము మ చొ, 

ee నం డు Gh అ 

కోరం తియందలి విను నివ చదాళంములు 'పతిళాస 

ననా. a వ్ శాలి ట్ 

మగు భగవంతుని యొక్క ఆవిర్భావము ల యమైయున్నచొ, 

(వక్చ యందలి భఖిన్నఖిన్న సాం ందర్య్యముల యొక్కయు, ట్ 

అందలి అపూర్వువ స్తువుల యొక్కయు దృఢమైన పరిచ 

భగవంతుని యొక్క సంపూర్హ రతా చై_విధ్యము 

యొక్క పూర్ణ మయిన పరిచయము అనునర్షము సిద్దించు 
ఢి 

దేవుడు కేవలము సృష్టికర్త రయ్ 

(వకృతి ఆతని చేతివనియే మైయున్న యెడల, 

ఆతని కృత్య ములను, భ కి పూర్వుకముగ మీమాంస 

మయొనకుుటయే ఆతనిని స జ్ఞానమును, భక్తినీ నంపా 
hs 

దించుటకు అనన్యమార్గ ము 

చున్న ది. అట్లు గాక 

య్రైయుండి, 



అఖిలేశ్వర వాదము 

ఇటు శెండు పక్షములవారిశే నిరూపింపబడిన అఖిలే 
cn 

' 

శ్వర సిద్దాంతము యొక్క [పాథమి కావ స్థ యం-దె నను 

నృుణ్మయములు, కిలామయములు, చితమయములు, 

సాం|పదాయికములు నగు విగవాముల యొక్క ఆరాధ 

నకు తావు లభించియుండ లేదు. అఖిలేశ్వర వాదు లిట్లు 

వాదింతురు. "దేవుడు తన కృత్యముల ద్వారమున నే 

స్వాత్మను ఆవిమృ్మరించుకొ నెను. భగవంతుని కృత్యము 

లను శెలిసికొనుటచేత నే మానవునకు భగవంతుని గూర్చి 

జ్ఞానము లభించును.” దినిని బట్టి అఖిలేశ్వర సిద్ధాంతము 

నందు భగవంతుని సాకారునిగ నిరూపించుట గాని, 

_వకృతి యందలి వస్తువులందు చైతన్యము నారోపించుట 

గాని జరిగియుండలేదని తెలియును. ఇదియే ఈ సిర్థాం 

తము నందలి [పత్యెకత 

దేవ విషయకమయిన ఇట్టి భావన, మనుష్య త్వారో 

పము నొక వై పునను, అనాత్మ వాదమును మరియొక 

వె పునను నిరాకరించుచున్నది. * చెవుడు శక్తివిశిష్టుడు, 

శాశతుడు, అనంతుడు. (పకృతి యందలి [పతిరూపము 

యొక్కయు, నంఘటన యొక్కయు ద్వారమున 

అతడు స్వాత్మను (వక టించుకొనును. భగవంతుడు నశ్య 

పదార్థము కంచు భిన్నుడు. ఆత్మకు శరీరమునకు గల 

సంబంధము వంటిదే భగవంతునకును [దవ్యమునకును 

గల సంబంధము. ఒక సు (ప్రసిద్ధ త త్త పజ్ఞుడు వచించినట్లు 

మహానము[దము (వకృత మునకు తా ర్మా ణము, 

సము[దము అనంత ము, శాశ్వతము. అట్టి దాని యందు 

నంఖ్యాతీతములయిన రూవ భేదములతో "పెక్కు బుద్భుద 

ములు, చిన్న తరంగములు, గొప్ప తరంగములు పుట్టును. 

అవి అందే భాసించి, అందే లయించి, చాని రూపమునే 

పొందుచున్నవి. ఆబుద్భుదాదులన్నియు జలము కంటె 

భిన్నమయినవి కావు. ఎప్పుడును జలరూపమున నుండు 

నవే, శరీరము యొక్క. ఆకృతులు నళ్యములు. ఆత్మ 

శాశ్వత మైనది. అది ఏకము, అద్వితీయము, సార్వకాలి 
కము * అని ఈ సిద్ధాంతము. కావున అఖిలేశ్వరవాదము 
దె వ్రత మును గాక అ-దె తమునే (పతివాదించుచున్నది. 

శ్వర వాదమునందు అభిరుచిగలవా రుండిరి. అది (పపంచ 

మున (పాచీనతములయిన నాగరకులలో వ్యా ప్పి నొం 

చెను. అన్ని చేశములలో, అన్ని కాలములలో అది ఆదర 

మును గాంచెను. |ప్రాక్చశ్చిమ దేశములలో అందరికి దీని 

యందు అభిముఖ్య మేర్పడెను. హిందువుల అఖిలేశ్వర 

వాదమును వేదములు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత బోధిం 

చెను. (గీకు అఖిలేశ్వర వాదమును [పబోధించినవారు 
ఐయోనియన్స్, ఈలియాటిక్సు, అర్వాచీనమయిన 'పేటో 

మతమును అనుసగించినవారు. మధ్య యుగములలో 

_ చేవాలయాధికారుల యొక్క నిర్భంధ పర్య వేక్షణము 
కారణముగ మత మీమాంసకు అవకాశము లేద య్యే. 

జానుస్కోటను ఎంజెన అను వేదాంతి యొక్క_డే మత 

మీమాంనకు డుండెను. అతడు (పాచిన, అర్వాచీనము 

లయిన అఖిలేస్వర వాదముల మధ్య ఒక గొలుసువలె 

భావింపబడెను. పళ్చిమ దేశములలో గయాన్తానో బూనో 

చెనెడిక్టు, స్పినోజా, ఫిక్లే, "పాగల్ అనువారు అర్వాచీన 

మయిన అఖి లేశ్వర వాదమునకు (పతినిధులు. హిందూ 

దేశమున దివ్యజ్ఞాన నమాజన్థులలో రాజా రామమోహన 

రాయ, కేశవ చందసేనులు మొదలుకొని స్వామి 

వివేకానంద, _రవీంద్రనాథ శాకూరుల వరకు దానికి 

(పతినిధులు పలువురున్నారు. 

హిందూ = అభిలేశ్యర వాదము :.  వేదములయందు 

వి[గవోరాధనకు పన క్రి లేకుండెను. హిందూదేళశమున 

మూ_ర్తిపూజఅనునది మి క్షిలి అనంతరీయవమయిన కాలమున 

ఏర్పడిన వ్యవస్థ. అది సామాన్యముగ చెక్కురు (గహిం 

చిన బహుదేవతావాదమునకు ఎంతమా[తము సంబం 

ధించినది కాదు. వేదములందు సూర్యుడు, అగ్ని, ఉషన్సు 

మున్నగు 'దేవతలనుగూర్చి (పార్థనలున్నవనుట నత్య మే. 

అఖిలేశ్వర వాదము యొక్క సంగ్రహ చరిత్ర; మత 

చరిత మెంత పురాతనమైనదో, అఖిలేశ్వర వాదము కూడ 
అంత [పాచీనమయినది. అన్ని యుగములందును అఖిలే 
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(పార్థింపబడినను, ఆ దెవత, శేవంచిన దేవతల అధికార 

మునకు లోబడినదిగాగాని, ఇతర చదేవతలకంకు గౌరవ 

[వతివత్తులలో న్యూన తాధిక్యములు కలదిగాగాని భావింప 

బడలేదు. మవాత్వవిషయమున (ప్రతీ చేవతకు ఇతర 
దేవతలతో సమత కల్పింవబచడెను. ఆరాధ్య దేవత యొక్క 
దేవళాత్మత, (పాధాన్యము, పరమాత్శత, మున్నగు 

గుణములను గూర్చి. ఆరాధకుని మనమున ఎట్టిళంక కును 



తావే లేకుండెను. బహుదేవతాత్వ భావనచే మన మనను 

నందు జనింపదగిన పరిచ్చిన్న తాబుద్ధి, ఆరాధ్యదెవతా విష 

యమున భక్తుని మనమున పొడమలేదు. ఇది బహు దేవతా 

వాద మనుకొనబడినది గాని, బహుజను లనుకొనునట్టి 

ప కేళశ్వరవాదముకాని కాదు. ఒక్కుడును, అద్వితీయుడు 

నగు పరమాత్మ యొక్క న్వరూపమే సర్వదేవతాగణము. 

ఆ పరమాత్మ ఒక్కడే భిన్న భిన్న ములయిన ఆకృతులతో 

కనిపించును. దేవతలు, మనుజులు, [పకృ్ళతికృత్యములు, 

ఈ సర్వుమును' ఒక్కడు, సర్వవ్యాపి, సత్య స్వరూపుడు 

నగు పరమాత్మ యొక్క తణిక (ప్రతిభాసయై యున్నది 

_ అను జ్ఞానమే హిందూ - అఖిలేశ్వరవాద హృదయము. 

వేదములందలి హిందువు (పజ్ఞానంస్కృతి విశేషము 

న పేతించు సమన్యలలో వ్యాపృతుడై యుండెను. అవి 

సత్యన్వరూపము  నెరుంగు శక్తి నొసంగజాలియుం డెను. 

మోతముల్లరు నుడివినట్లు, అతడు (హిందువు) ఈ 

[ప్రపంచ సమస్యా పరిష్కార విషయమున మగ్నుడ 

యుండెను, ఆద్యమానవునందువలె ఆతనియందును 

వాంఛలు లోపములు కన్చళ్లును. ఆహారమును, ధన 

మును, ఆధిపత్యమును, పెద్దకుటుం బమును, దీర్థాయువును 

తన దైనందిన |పారనలలో ఆత డర్ధించెను. విశ్వమునగల 

సర్వభూత ములకు అతడు నామకరణ మొన ర్చెను. వాటిని 

(పార్టించెను; స్తుతించెను; పూజించెను;ు తన వృాదయాంతర 

మందు ఒకళక్షిని అతడు గుర్తించెను. ఆ శక్తి తనయం 

దుండి [పార్ధనను బోధించినట్లు, ఆ |పార్థనల నాలకించి 

నట్లు, తన పరిసరముల నున్న వారికి తోడ్చడినట్లు ఆతనికి 

గోచరించెను. 

దీనినే అతడు “*బహ్మము అనెను. ఆ వైయక్తిక 
మయిన ఈ "బవ్మాముూ కూడ కాలక్రమమున ఒక 

చిత్రము దివ్యమునైన వస్తువుగా మాశెను. తుదకది 

నేటికిని పూజింపబడుచున్న [తిమూర్తులలో నొకడుగా 

'నేర్పజెను. ఐన నాతని వృదయమునందలి భావనకు 

నిజమెన పేరు లేకుండెను. అనన్యమును, సర్వదేవతలకు, 

సర్వళోక మునకు, సర్వమునకు ఆధారభూతమునయిన 

శ క్సివిశేషమొకటి వాచ్యముగాక, భావితమై ఆతని 

మనిము నెదుట పఫ్రవమానమై గోచరించెను. తుదకాతడు 

దానిని “ఆత్మ య నెను. ఆదియందు, ఆత్మశ బ్రమునకు 
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(పొణము, లేక, చై తన ము అను నరము లుండెను. 

ఆ శబ్దము పిదప “ఆత్మ' యను అర్థమున స్థిరపడెను, 

భిన్న భిన్న దేవతలను గూర్చి, పొనఃవున్యముగ, 

(పార్థనలు జరుగుచున్నంతలో, చాల స్వల్పనం ఖ్యగల 

దేళములందలి జనులుమా|త మే, సర్వవ్యాపి, విశ్వాచ్కుడు 

నగు దేవుడొక్కడే కలడను విషయమును నొక్కి వక్కా 

ణింపగల్లిరి. యథార్థముగ దేవుడొక్కడే. అతడే సర్వాత్మ; 

అత జే పరమాత్మ; ఈ విశ్వ మాతనికృతి. ఇతర దేవతలు 

వేరువేరు నామములచే వ్యవహరింపబడుదురుగాక ! విశ్వ 

మును, మనుజులను, దేవతలనుగూడ వ్యాపించి“పరమాత్శ 

ఒక్క జే ఉన్నాడు” అనునత్యము విన్మృతము కాదగదు. 

[బాహ్మణముల కాలమున యాగాది కర్మ కలాప 

ముల వలన మతము [క్రమముగా నన్నగిళ్లైిను. అందుచేత 

శుద్ధమును, ఆధ్యాత్మిక మును, వెదికము నగు ఈశళ్వుర 

విషయక మయిన భావము నందలి ఉన్నతికి భంగము 

వాటిల్లెను. పురోహిత వర్గముయుక్క అధికారము, 

నీచ [పమాణమునకును దుర్వినికికిని చారితీసెను. 

ఈ పరిస్థితులు బద్ద ధర్మము, సాంఖ్యము మున్నగు 

హిందూ మతమునందలి సంసా రాత్మక దర్శనములకు 

మార్గదర్శకము లయ్యెను. ఇవి పురోహిత వర్గము పెని, 

థగవద్విషయక భావనవైని, నచాలు చేసెను. 

ఈ దర్శనములు పూర్వో క విధమున అఖిలేళ్వరవావము 

నందలి రెండవ వక్షమునకు చెందినవై యున్నవి. 

ఉపనిషత్తుల యందుగూడ అఖి లేశ్యర వాద తాత్చ 

ర్య్యము కలదు. ఒక పాశ్చాత్య వేదాంతి చాని నిట్లు 

సం[గహించెను :౬ " జగత్తునకు భగవంతుడు 

తాయుతము, సర్వళ క్తి విశిష్ట్రము నైన కారణము; 

ఇచ్చా మాత్రమున అతడు' సృష్టి యొనర్చును. అతడు 

విశ్వమునకు నమర్థకారణము, ఉపాదాన కారణము = 

ఉభయము నై యున్నాడు. అతడు (సష్ట, నృ ; నిర్మాత; 

నిర్మితి ; కర్త, కృత్యము. [వళయ కాలమున నరము 

అతనియందే. లీనమగును. వరమాత్మ ఒక్కడు, అద్వి 

తీయుడు, అఖండుడు, నిరవయవుడు, అనంతుడు, వాచా 

మగోచరుడు. అతడు నర్వజీవులకు, ఉత్తత్ప త్తికి, వివేకము 

నకు, బుద్ధికి, సుఖమునకు అధిశుడు. ఆతనినుండి పుట్టిన 

వ్యక్తి గతజీవులు (పజ్వలించు నగ్నినుండి జనించిన అనం 

నర్వ(త 

అయి సే 

సర్వజ్ఞ 
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భ్యాకము లయిన అగ్నికణములవంటివారు. జీవులు 

భగవంతుని అంశములు. అందుచే వారు ఆతనియందే 

జనించి, ఆతనినే చేరుదురు. జీవాత్మ, శరీరమును, దాని 
అవయవములను నియమించును. అతనికి ఉత్ప త్తి నాళ 

ములు లేవు. జీవాత్మ దివ్య వస్తువు (పరబహ్మాము) 
యొక్క అంశము. అందుచేత అతడు అనంతుడు, 
అమరుడు, (పాజ్ఞుడు, చెతనుడు, వా స్పవీకుడు. 'దేవోంతర 

(పొ్తికి లోనగుచు, జీవుడు, లోకాంతర (వవిష్టుడయి, 
అచ్చట తనయొక్క సుకృత దుష్కుతముల ఫలము 
లను అనుభవించును. 

శిక్షను అనుభవించు నిమిత్తమై పావులు వేరు వేరు 
లోకముల శకేగుదురు. సుకృత వంతులు చం(దలోక ము 

నకు అరుగుదురు. అరిగి, అచట నిజ సుక్ళశ ఫలము 

ననుభ వింతురు. పుణ్యము తీణింపగా, వారు మర్త్యలోక 

మున నిజ క ర్మానుగుణము లయిన చేవాముల నొంది, 

వీధివశమున [వవర్హింతురు. జ్ఞానవ౦ంతులు (వాపంచిక 

బంధ ములనుండి ముక్తులయి, ఉన్నతతర మయిన (బహ్మ్ 

లోకమున [ప పశింతురు ; జ్ఞాన పరిపూర్జు లగు జీవులు 
వెంటనే (బహ్మై క్యము నొందుదురు. 

(గ్రీకుల అఖిలేశ్వర వాదము := హిందువుల వేదాంతము 

నందువలె (గీకుల వేదాంతమునందు కూడ అఖిలేశ్వర 
వాద సూచనలు చెక్కు. లుండెను, 'ఖేల్చు, (గీకు వేదాం 

తులలో ఆద్యుడు, అతడు సర్వవస్తువులకు మూలము 

ఉదక మని నిరూపించెను. అత డిట్లు వాదించెను, 
“మనుజుడు (పథమ సృష్టి యనుట పొసగదు. ఎందుచేత 
నన= అతడు తనకంశు ముందు పుట్టిన *నీటిసె ఆధార 
పడెను. దేవతల సృష్టికూడ మొదటిది అనుటకు వీలులేదు. 
దేవతలుకూడ మనుజులవలె. నీటి అవసరము కలవాచే. 
వారు ఆకనములో నివసింతురని భావింప బడుచున్నది. 
ఆకసమునుండియే వాన పడును. నీరు లేని యెడల (పాణి 
వర్గము నశించును. నీరులేక ఏ వస్తువు పుట్టియుండదు. 
అందుచేత నీచే అన్ని వస్తువులలో మొదటి సృష్టి, * 

'థేల్సు పుట్టిన తరువాత, ముప్పది సంవత్సరములకు, 
(క్రీ. పూ 610 (పొంతమున జన్మించినవాడు అనాడ్జి 
మాండరు. అతడు భూమియే ఆద్యస్ఫష్టి యని నిరూపించి 
నట్టు (పసిద్ధికలదు. అతడు భూగోళశా జ (ప్ర్రక్ఞుడు, అతడు 
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భూ గోళళా: న ) సాధనములను కొసిపెటినటు ds యు స లా 
విషయమున తన (దేజ్ణను 

శాస్త్ర 
ఏఎయోాగించినటు తెలియు 

tr 

చున్నది. పదవ చెప్పదగినవాదు ఎనా (1 సొనను. అతడు 
ge wf ఏ లీ స ఈ ay నటే జీ [గో ఇభ శ ఈ a థేల్సు పుట్టన నవ, నూరు సంవ న్స ర యమురుగు “go చెను, 

ml ౧0 లో Rt) జ" అజ న. ఐ యోనియను పేదాంతులలో అనఘ త 
ఖః ఖో ల ఖే 

| gp} x ము స "0 న్ v0 ను 
స (ఓ 

లో లో స meg Wa లో oN ఇ య sy" 4 యు (5 మించెను. అతడు AVION WE HU సన 
జ “| (| hey "we a న్య ఇ wey ఇర సి "భా Ow ము ర్తి త్రో (| టీ Ry గా wt సే 3 44 DY లి, భి థీ ద 

ల ఆంటి ఫి 

తత్వము. జలము, భూమి, గుణుమునందు వరిమిశములు. 
oa లో జ ON లో న. J wn న్. 4. 0 ( లీ wry 0 

వాతావరణము సర్వ [6 స రం WONTAR SNE దసునితో 
ఓ 

att తాదాత 3 ము కలదు" అని ఆతి శి ఫా పము, పిర్ర 

క్ష టను అను పేదాంథి అగ్నిని (పథ మత తషqయఘుగొ నిరూ. 

పించెను. అతడు (గీ. పు రన శం “ని, “అగ్ని 

నర్వముగాను, న రము ఆ గ గాను మ అమ్ముట కు ర్ట ము, 

అనునది ఆత! సిద్ధాంత ము కళగా వసి ధాంతము 

అన్నియు న ఏ a కెల్ల మఘూూలనీటమం [ప I గి యము విషయ 

మున నైకమత్యము కథిగి యున్నవి. DTT నవస్నియు 

అనాత్మ వాదమును [వగిపాటించున వీ, “సె థాగరను, ఈ 
లియాటి కు అను వేదాంతులు అనం నీటములు. బారిరు 

వురు అయోనియను టీదాంశమును "ఎంసపొంచించిం, 
మై శాగరను వాక § మును సృష్ట వమగ గర్భంచెను. 

“ఏకమునుండి సర్వము పుట్టు యున్న టి. దేవుడు నర్వ 
వ్వావీ. నర్వ _పరకుడయ్యు, అతడికి, స ర్వావస్థలు 
గళితములు కాగా, వపరమాత్ముడొక్క తే అద్విఫీ.యుడును, 
సంపూర్ణుడునై శేషించుచున్నాడు.” అని అతడు 
వాదించెను. హిందూ వేదాంత మునందలి 
అత్యంత నిర్గుణత. ఆ ధ్యాన్మికత, అను నంశములను ఈ 
లియాటిక్సు అంగీకరించెను. విదవ 'పిల్కొనదగినవారు 
అర్వాచీనమయిన సుటో మతమునకుచెందిన గూఢ త్త 
[దష్టలు. తదనంతరీయులు అశేబియను సూఫీమనస్థులు, 
వారు భగవ దై కా్యగ్యమును నర్వజనులకు (ప్రీతి పాత్రము 
కావించిరి. వారు దూరస్థుడగు నీశ్వరుని భజఖింవరు. 
ఈళ్వురుడు వారి హృాదయమునం దుండవఠలయిును, 
“అత్ఫున్న త సత్య ములను స్యా ధ్యాయమువలన అందు 
కొనజాలము. ఆనంద పారవళ్యమునందథి ఆత్మపరివర్హ 
నముచేతనే వాటిని పొందగలుగుదుము.” అని పారు 
వక్కాణించిరి. 

an te 
గ ca 

పాం గుల 



అర్వాచీనమయిన అఖిలేశ్వరవాదము దీనికి అనుయా 

యులు పెక్కురు గలరు. దీనిని ప్రకాశింప జేసిన |పముఖు 
అలో సెర్విటను, [బూనో, వానిని (2110. స్పినోజా, 
ఫిక్ట, పా గల్ _పేర్కొనదగుదురు. |బూనో (పతిపాదించిన 
వాదములు రెండు. వాటిని అఖిలేశ్వరవాదము యొక్క 
ముఖ్యలవ.ణములు అనవచ్చును. దేవతలు లోనుండి 

వ్యవహరింతురు; బహిఃస్థితులయి వ్యవహరింపరు. విశ్వము 

ఏకము. అనంతము, అనునది ఆవాదములు. వ్శ్వెక్యు 

మును చింతించుచు [బూనో ఇట్లు వచించెను. “జాత 

మయిన వస్తు వెట్ట్లిదె నను మార్పునొందును., నిత్యవనస్తువు 

మాత్రము మారునది కాదు. ఆ వస్తువు పకము, దివ్యము, 

శాశ్వతము, వస్తుజాతము విశ్వమునందున్నది; విశ్వము 

వస్తుజాతమున గలదు. మనము “తత్? అనుదానియందు 
న్నాము. “తత్? అనునది మనయందున్నది. అందరము 

పరిపూర్ణ -అదై ృతమున సమాగమము నొందుదుము.” 

ఆధునిక వేదాంతులలో స్పినోజా (ప్రముఖుడు, అతడు 

అఖి లళశ్వుర వాద మునకు [వవక్కగ సరిగణింపబడెను. స్పష్టత 

యందు తర్క కొళలమునందు ఆతని వాదము అద్వితీ 

యము." దేవుడుసర్వము తాన్హైయున్నాడు.అతనికంశు 

భిన్న మొండు లేదు. ఆతనిలో నీ విశ్వము ఇమిడియున్నది. 

దేవుడు అనంతుడు. |వపంచమునకు అంతముకలదు. 

అనంతవస్తువునకును, నళ్యవస్తువునకును పొత్తుకుదరదు. 

నశ్యములగు వస్తువులు యథార్థముగలేనివే. వికార 

రహితమయిన పదార్థము యొక్క. ఖ్యావనములు లేక 

ఆకృతులుగా తెలియబడునంతవరకు అవి సత్యములు. 

ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో అవి సత్యవస్తువు యొక్క (పతి 

రూపములు, ' అన్యవస్తువునందున్నదాని కే |పతిరూపమని 

చేరు, ఆ అన్యవస్తువుచేతనే చాని స్వరూపము గోచరిం 

చును. నర్వము భగవంతునియం దే కలదు. భగవంతుని 

యందు లేనిది లేనేలేదు. నము[దమునక్షును, తరంగముల 
కును గల సంబంధము వంటిదే సద్వస్తువున కును, (పతి 

రూవములకునుగల నంబంధము. అవి నత్యవస్తువు యొక్క 

భిన్న భిన్న ములయిన ఆవిర్భావములు. ఆ వస్తువుకం"ు 

నవి అభిన్న ములు. . దానియందే అవి లయించును. అని 

అతడు [వవచించెను. ఇట్లు సర్వమునకు అంతర్గతమయిన 

కారణముగా, నర్వనారముగా విశ్వమునందలి నర్వ 
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వస్తుజాతముపైని విశేషముగ మానవుని హృదయము 
వెని (ప్రభావముతోగూడిన ఆత్మజ్ఞత, సంకల్పము, ప, 
వ్యక్తిత్వము కలవాడుగా భగవంతుడు స్పినోజాకు గోచ 
రించెను. శాళశ్వతమును నర్వగతమునగు కారణమగుటచే 
భగవంతునకు ఆంగ్లేయములో “నాచురనాచుర్తన్సొ' అని 
వ్యవహారము, నృష్ట్రియందు ఆవిష్కృతుడగుటచే అతనికి 
“నాచురనాచురటి అని వేరు. [పకృతి అనగా, విశ్వము 

భగవంతుని ముఖ్యసారము. అందుచే నది ఆతని శ క్రి. 
కాగా భగవంతుడు, అతనియందలి (పకృతి, ఆద్యము, 

అనొవాధికమునగు కారణము, [(పకృతిశార్యము 

అనగా, ఆతనిళ కి యొక్క జొపాధికమయిన ఆవిర్భా 

వము. భగవంతునికంబువ్యతిరి క్షమయినడి ఏదియు లేదు. 
ఫిక్స, నురియొక అర్వాచీనుడగు అఖిలేశ్వరవాది. 

అతడు దేవుని, విశ్వమును గూర్చి గాఢముగ విమర్శన 

మొనశ్చెను. |వతిరూవ ఖేదమునకు వెనుక నున్నవాడు 
దేవుడే మొనను అతనిని గూర్చి న్వల్పముగానే మనము 
తెలీసికొనగల్లుచున్నాము. అతనిని రాయిగా, మొక్కగా, 

(పాణిగా లేదా (పకృతినూతముగా, నై తికసూత్రముగా 
మాత మే మనము తెలిసికొనుచున్నాము. ఇవియన్నియు 

ఆతనికంశు భిన్నములు, ఆకృ్ళతియే సత్యవస్తువును మన 

దృష్టి నుండి మరుగువరచు చున్నది. ఈ పరిదృళ్యమాన మే 

ఆసత్య వస్తువును చాచుచున్నది. మన ద్భష్టి ఇంకకంళు 

విశేషమును గు ర్హింపజాలకున్నది” అని ఫిళ్ణే వచించెను. 

అర్వాచీనులయిన హిందూ వేదాంతులలో, రాజా 

రామ మోహనరాయలు మొదలుకొని రవీందనాథ 
శాకూరు వరకు పెక్కురు కలరు. మహార్థి చేవేం[దనాథ 

శాకూరు, కేశవచం|ద సేను మొదలగు మతోవచేశకు 

లున్నారు. [బవ్మాజ్ఞాన సమాజస్థులలో (పముఖులుకలరు. 

వివేకానందస్వామి యొకడున్నాడు. వీరి మత వేదాంత 

వీిషయకములయిన ఆశయములు అఖిలేశ్యర వాదమునకు 

అనుకూలము లై నవి. వీరి వేదాంతము ఏ శేళ్వరుని (వతి 

పొదించు ఉపనిమత్తత్వ్వమే. ఇది ఆధ్యాత్మిక గూఢ 

తత్త ప్టము కంబు అభిన్నము. 

అఖిలేశ్వర వాద సిద్ధాంతములు:. లం సత్య వస్తు వొకటి 

పరిదృళ్యమానమగు సర్వ 

[ప్రపంచమున కది మూలత తత్త్వము, అదిపకము, అవిది 

కలదు. అది సర్వ వ్యాపి, 



అఖిలేశ్వర వొదము 

తము, అ వద్యము. బాహ్య పకృతి దాని ఆవిర్భావమే *' 

అనునది నం్యగహముగ అఖిలేశ్వరవాదము యొక్క 
ముఖ్య సిర్థాంశము. అఖిలేశ్వరవాదము యు క్తి సిద్ధము. 

దీనికి స్పెన్సరు వేదాంత మొక ఉత్తమోదాహరణము, 

స్పెన్సరు యొక్క అవేద్య విషయక భక్తియు, నిర్లు 

ఇకాత్శక మయిన అఖి లేశ్యర వాద మే. "వేద కాలపు (దష్టల 

నుండి ఆధునికులగు త త్త పజ్ఞుల వరకు భగవంతునీయంద లి 

విశ్వాసము "పెంవొాందుచున్నదని నిరూపింవబడినది. 

“ దేవుడు ఒక్కడు అద్వితీయుడు, సర్వవ్యాపి, పరిదృళ్య 

మాననుగు విశ్వ మెల్ల అతని జావ్యాన్వరూపము ”అనునటె 

ఆ దృథవిశ్వాసము. నేటికి పకృతిశాన్త్రము. దీనిని నరి 

చూచుటకు ఉప కమించుచున్నది. “నత్త” పూర్వమందు 

ఉన్నట్టిది. ముందు అది పరిమాణమునందును, తత్వ 

మందును మార్చునొందనిది. ఆకృతియందే దానికి మార్చు 

ఘటిల్లును = అను విషయమును (పకృతి యొక్క అనళ్వ 

రత్వము, శ్రి యొక్క నంరతణము = అనువాటిని 

గూర్చిన సిధ్ధాంత ములు నిరూపించుచున్నవి. ఈ (పకటన 

ముల పరిణామమే అఖిలేశ్యర వాదముగ దోచును. అవి 
జ్ఞాత (వస్తువు) ము లేకయే జ్ఞాతమును గూర్చి ఆలోచింప 
జాలనట్లు [ప్రతిభాన- ఆధారముగ నంగీకరింపక యే, (పతి 
భానములను అంగీకరింపజాలము. వీటిలో 2కటి, రెండవ 
దాని పూర్వభావనయే. మనుజుడు (పతిభాన ఆధార 
స్వరూపమును శెలిసికొనుళ క్రి తనకు లేదని యంగీకరించి 
నను, దానియొక్క స త్తను మాత్రము, తర్క (వాబల్య 

మునకు లోనై, అంగీకరింపవలసినవా డగుచున్నాడు, 
ఆతడు తన శ_క్ష్య భావమును నవినయముగ అంగీకరించు 
టయే అతని వివేకమునకు లక్షణము. [వతి థా న. 

ఆధారము యొక్క రూపములు అనంతములుగా ఆవి 

మృత ములు. అవి సంకల్పము, బుద్ధివె భవము, (నష్ట, 

సృష్టి, సత్యము = మున్నగునవి. ఈ నామములు, నామ 

మాాతములుగా (చిహ్నాములుగాొ అంగీకరింపబడువరకు 
అవి యున్న వనుకున్నను బాధయుండదు. ఈ నామము 

లన్నియు అని ర్వాచ్యమగు సత్య పదార్థము యొక్క 

స్వరూవ నిరూవణమున అప ర్య్యా_ప్తములు- అను భావము 

ఉత్సుకుల హృదయ కువారమున లతీతమగు చున్నది. 

చున్నాడు. “భగవంతుని య థా స్థితిని గూర్చి మన కేమియు 

తెలియదని గుర్తించుటయే ఆతని గూర్చి మనకు గల 
సంపూర్ణ జ్ఞునమగుచున్న ది. అతడు అ వేద్యుడు. ఆతనిని 

గూర్చి మనము (పదర్శింపగల బాగ పభవము మనము 

వహించుట యే.” 

ఇందలి ముఖ్యమైన లోపములు (Limitations) :- wm 

లేశ్వర వాదమున బుర్ధివె భవము మెండు. అందలి లక్షణ 
ములు చిత్తావర్జ కములు. ఐనను అది మత స్థా యిని 

అందుకొనలేక పోయినది. ఎందుచేవనన అది పాపము, 
తదుత్ప త్తి మున్నగు నమన్యలను వివరించియుండ లేదు. 
సర్వము చేవుడేయినచో, లోవములు కూడ దివ్యము లే 

యగును, ఆవవతమున దేవుడు అసంపూర్జుడగుట గాని, 

పావమనునది లేనేలేకుంశుట గాని సంభవించును. కాని 
ఇది మన (పత్యతానుభవమునకు విరుద్ధ మైనది. బేవుడు 
(పతి సంఘటనకు( దృశ్యము) పతిభాన- ఆధారమయినచో 

అతడు (ప్రపంచము నందలి పాపముల కెల్ల (పతిభాన_ 
ఆధారమగునని అంగీకరింపవలసి యుండును. అట్లంగీకరిం 

చుట నా స్తికతను [పతిపాదించుటయే యగును. జేకను 
వచిం చినట్లు దేవునిగూర్చి అనర్హృమయిన అభ్మిపాయమును 

(ప్రకటించుట కంబు, ఊరకుండుటయే మేలు. ఎందుచేత 
నన= ఒకటి అవిశ్వానముగా, రెండవది అవమ్ఞ గా వరగణింప 

బడును. అఖిలళ్వుర వాదమున గల లోవ మొక్కటే. 
పాపమును గూర్చి వివరణ మిందు లేకుండుటయే 
ఆ దోషము. ఈ వాదమునకు మత గౌరవము చేకూర 
కుండుటకు గల (పతిబంధక మిదియే. అన్ని మతములకు 

గల నీక్కుమయిన (పతిబంధక మిదియే. 
అఖిలేశ్వర వాదము (ప్రగతికి సాధనము శాదను 

నాశేపము ఇందలి శెండవ లోవము. కారణములు- 
అనంతవస్తువునకును, నశ్యమయిన వన్తువునకును ఖేదా.. 
భావమే ఇందలి సారాంశమగుట ; తన్మూలమున నళ్య 
వస్తువు అనళ్య వస్తువును పెక్కురీతుల పోలియుండుట ; 
అందుచేత నళ్య వన్తునముచాయము అనంత వస్తువువలె 

_ పరిపూర్ణతను చెందనలనివచ్చుట - ఇందలి యుక్తి ఇది; 

సి, ఇస్లంపు టీ అనునాతడు సహూకరును ఇట్టనువదించు 
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నళ్య వస్తుసముదాయము సంపూర్ణ మే యైనచో, పురో 
గతిక, లేదా ఆదర్శ సంపాదనమున కె [ప్రయత్నము 
అనవనరమగును. పూర్వస్థితి యే చాలును. కాబట్టి ఈ 



వాదమున నై తికముగా లేదా అధ్యాత్మిక ముగా అభి 

వృద్ధికి అవకాళ మేలేదు. 

ఇది మరల వ్యక్తిత్వ నీరననమునకు మార్గదర్శక 

మగును. అనంత వస్తువికానము నళ్య వస్తువును కల్పిం 

చుచో ; “సర్వము 'దేవుజే * అను అఖి లేళ్వర వాదమును 

బట్టి, నళ్యవస్తువు అనంతవస్తువునకు ననూన మయినచో ; 

ఈ రెండింటికిని భేదము శూన్య మగును. ఆత్మ, దేవుని 

[పతిచ్ళాయాంళ మగుటచే, పరిచ్చిన్నాత్మలకు విశ్వాత్మ 

గుణా ధిరోవాణము సాధ్యమా అను విషయమున జొడా 

సీన్య మేర్పడును. భావ మేమన- శా్యస్ర్రీయముగా 

మా[తము ఆత్మ విశ్వాత్శతో స్వీయమైన వ్య క్రిత్వమును 

కోల్పోవు నంతగా లీనమగును. పూర్వో క్రము లయిన 

కారణములను పుర్కరించుకొని ఈశ్వరవాదులు అన్యుల 

తోపాటు అఖిలేళ్వుర వాదమొక  నేవాంతమనియు అది 

తృప్తికరనుగు మతస్థాయిని అందుకొనజాలక పోయిన 

దనియు భావించుచున్నారు. 

శ్రీశ్రీ చేవ 
అగ్గిపుల్లలు = నిప్పును తయారుచేసికొనుట మాన 

వుడు తన నిత్యజీవితమందు ఎదుర్కొనిన తొలి నమన్య, 

ఎండుక ట్లల రాపిడిచే అగ్నిని రగుల్కౌల్పు పురాతన 

విధానము నేటికిని భారతదేశ [గొమములలో గాన 

వచ్చుచున్నది. రాతి యుగములోను, కంచు యుగము 

లోను శెండు రాళ్ళను ఇందుకొరశై ఉపయోగించెడి 

వారు. వీనిలో నొకటి సై రెట్సు రూపమున ఇను 

మును కలిగియుండును. [కమేణ, ఈ పద్ధతి ఉక్కు చెకు 

ముకిరాయి నుపయోగించు టిండరు బాక్సు (Tinder 

Box) విధానముగా మార్చుచెంచెను. “టిండర్” పెళ్లై 
నుండి వెలువడు నిప్పు రవ్వలను దూది పె గాని, మాడిన 

నారచె గాని, గంధకపు పూత గల్గిన పుల్లల పై గాని పట్టి, 

నిప్పు తయారుచేసెడివారు. రసాయనిక 

సహాయముచే, తయారుచేయబడు అగ్గిపుల్ల లకిది నాంది 

అని చెప్పవచ్చును. 

1678 లో 'వోంబర్లు, నివాసియగు *|జ్రాండు? అను 

శా స్రుజ్ఞుడు భాన్వరమును కనుగొనినప్పటి నుండియు, 

దానీ నుపయోగించి కృతిమముగా నిప్పు తయారు 

చేయుటకై. చేయబడిన [పయత్నములన్నియు వ్యర్థ 

పదార్థముల 
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వ్ కశ అ + చయబడిన అగ్గిపుల్ల అన్నింటిలోను, 

ఆగ్గిపుర్లల 

మాయెను. ఈలోగా *జరెైలాట్' అను శా న్ర్రజ్ఞుడు 
౧ Fy 

దహ్యూపదార్థములను గాథానమ్సుముల సమక్షమున వారి 

ములతో ఆమ్హజనీకరణము చేయుట కనుగొనెను. ఈ 

పద్ధతి వారిదాన్లుపు అగ్గిపుల్లలను (Eximuriated Matches 

తయారువేయుటకు చారితీనెను. దీని [ప్రకారము గంధ 

కము, పొటాషియ పహారితము, చక్కెర, బంక, రంగు 

పదార్థములు కలిపి తయారుచేసిన ముద్దను నన్నని పుల్ల ల 

కొనలకు పట్టించి. ఆ కొనలను గాఢగంధకి కాన్లుములో 

ముంచినచో పుల్లలు మండెడివి. కాని ఎల్లప్పుడును గాఢ 

గంధకి కాన్గుము నొక సీసాలో తీసికొనిపోవలసి వచ్చు 

టచే, ఈ పద్ధతి చాల అసౌకర్యమనివీంచెను. 1809 లో 

“పారిస్” నగరవానియైన “డెరిపాన్ *నకు, భాన్వరము 
నుపయోగించి కృ(త్రిమముగా నిప్పును కల్పించు విధా 

నమునకై వేచెంటు (Patent) ఈయబడెను, 

1827 వ సంవత్సరములో "రాపిడి అగ్గిపుల్లల' ను 
ఇంగ్లాండు 'దేశీయుడగు జాన్ బాకరు మొదటిసారి జయ 

[పదముగా తయారుచేసెను. ఈ పుల్లల కొనలు అంటి 

మొనిగంధకిదము, వొటామషిీయ వారితము, తుమ్మబంక 

కల్గినముద్ద చే పూయబడినవి. ఈ కొనలను గాజుపొడుము 

కలిగిన గరుకు కాగితముచె రాచినప్పుడు మంట 

కలుగును, 

భాస్వరము నుపయోగించి తృ _ప్తికర మైన రాపిడ్ 

అగ్గిపుల్లలను 15681 లో తొలిసారిగా (ఫొన్చు దేశీయు 

డైన ఛార్హస్ సౌరియా? అను నతడు తయారు చేనెను. 

అతడు పొటాషియం వారితమును ఆన్గుజనీకరణ సాధన 

ముగా నువమోగించుటచే, మందులోనికి కావలసిన 

పచ్చభాన్వరము నూటికి 50% నుండి 5% వరకు తగ్గి 

పోయెను. కానీ ఇంతవరకు భాస్వరము నుపయోగించి 

పచ్చ భాస్వరము 

వాడుటచే కార్మికులకు ఫాసీజా? (Phossy Jaw) అను 

[వమాద మైన దెొడజాడ్యము సంభవించు చుండెను? 

1864 లో “అమాయిన్* కనుగొనిన “భాస్వర। తిగంధ 

కిదము* ను వచ్చథాస్వళము (Sesanisulphide of Phos- 

phorus) నకు బదులుగా నుపయోగించి, |ఫాన్సు చేశ 

ములో "సివీన్' మరియు “కవాన్* అను వారలు 

1898 లో మొదటిసారి, అగ్గిపుల్ల ల మందును తయారు 



లో అగ్గిపుల్లలు 

చేపిరి 20 వ శతాబ్రి [పారంభ మునకు [పవంచమంతటను 

అగ్గిపుల్ల లమందు చేయుటకై భాన్వర్మతిగంధకిదము 

వాడుకలోనికి వచ్చెను. 

అగ్గిపుల్లలలో,  ఇష్టమువచ్చినచోట గీయతగినవి 
(strike-anywhere), పెళ్లై మీద గీయతగినవి (Gtrike-on- 

box or safety) అనునవి శెండు ముఖ్య మైనరక ములు. 

వీటిలో మొదటిరకపు పుల్దలను, ఏ ఏ (ప్రదేశముమీద గీచి 

నప్పటికి మంట బయలు చేరును. "రెండవరకపు “తమి అగ్గి 

పుల్లలను స్వీడనుదేశీయు డై న “జాకాకోవింగ్ * 1855 లో 

తయారుచేసెను. ఇవి [వత్యేకతలములవై గీచినప్పుడు 

మాత్రమే మండును. కావున వీటిని నురషితముగ నుప 

యోగింపవచ్చును. పుస్త నకరూపముననుండు చె్టులలో 

దొరుకు మరియొకరకపు పుల్లలు కూడ శేమకర మైనవి. 

ఇవిగాక “మైనపు అగ్గిపుల్లలు” “రెండుకొనల అగ్గిపుల్ల లు 

రంగుపుల్లలు, స్యూజీ; గాలిలో మండునవి (‘FUzee, 

‘Wind flamer’) మొదలగు వివిధరకములు గలవు. ఇవి 

(వశ్యే కావనరములకు వాడబడును. 
అగ్గిపు ల్లలను తయారుచేయుటకు కావలసిన ముడిపడా 

ర్భములు కలి, రసాయనిక పదార్థములు, జిగురుపదార్థ 

ములు, వెన చుట్టు కాగితముపట్టలు మొదలగునవి. పుల్ల 

లను తయారుచేయుట కుపయోగించు ముడిపదార్థము 

లలో కల్ల ముఖ్య మైనది. అగ్గిపుల్ల లనాణ్యము చాలవరకు 

దీనిన ఆధారపడియుండును. ఈ కజ్ఞ మెత్తగను, చదును 

గను, శుభముగను, పగుళ్ళు, బొడిపెలు లేకుండ గను 

ఉండవ లెను. అగ్గిపుల్ల లను తయారుచేయుటకు చాలరక 

ముల కలపల నుపయోగించెదరు. “ఆన్పెన్,* 'పోస్తార్ , 

“బర్ చి మున్నగు రకములను పాశ్చాత్య దేశములలో 

తరచు వాడుచున్నారు. భారత చేశములో, “పెనస్ లాంగి 

ఫోలియా” (Pinus longifolia) <3 నస్ ఎక్సెలా? Pinus 

exelsa), “విల్లోః (Willow), “పాప్యులస్ సిలియాటా' 

(Populus ciliata) అడవిమామీడి, ముని మోదుగ, "పెద్ద 

మాను, అడవిగుమ్మడి; గుగ్గిలము, బూరుగ మున్నగు 

వృక్షముల కలపలను ఈ పరిశ్రమలో వాడుచున్నారు. 

అగ్గిపుల్ల మందు తయారుచేయుట కువయోగించు 

రసాయనిక పదార్థములలో పొటాసియ వారితము, 

పొటాసియ ద్వి కోమితము, గంధకము, మాంగనద్విఆన్లు 
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'భాసన్యర (తిగంధకిదము, 

జనిదము, కారల్షియగంధకితము, రిక్ ఆక్సైడ్, బేరియం 

గంధకితము మున్నగునవి ముఖ్య మైనవి. అగ్గి వెనైవక్కల 

నుపయోగించు “రాపిడి మందులో, ఎట్టి భాస్వరము, 

అంటి మొని గంధకిదము, సుద్ద 

మున్నగువాటిని వాడెదరు. బంక, “జలెటిన్, తుమ్మ 
జిగురు, కేసీన్ (628610) పిండిపదార్థము మున్నగువాటి 

నుండి జిగురు పదార్థములను తయారుచేసి మందులలో 

వాడెదరు, కొవ్వొత్తుల మెనము, అమ్మోనియా థాస్వ 

రితము, గాజుపొడి మున్నగు ఇతర పదార్థములను కూడ 

అగ్గిపు ల్లల పరి|శమలో వాడెదరు. 

అగ్గిపుల్ల లను తయారుచేయువద్ధతి చాలా కాలమునుండి. 

వృద్ధిచెందుచు అత్యుచ్చదళకు వచ్చినది. పురాతన పద్ధతుల 

కును నవీన పద్ధతులకును గల భేదము, ఉపయోగించెడు 

స్వయం బాలక యం[తములయందును, [పమాదరహిత 

లేక చేమమగు అగ్గిపుల్ల లకు కావలసిన మందుసామః గుల 

యందును, సరియైన మంటను కల్గించు లతణముల 

యందును, ముడీపచదార్థ ముల నాణ్యమునందును గలదు, 

కాని పరి శ్రమయందలిమూలనూ|తములలో మార్పులేదు. 

“కమి మగు అగ్గిపు ల్థలను తయారుచేయు నూతనపద్ధతి 

సూత్ముముగ ఈ దిగువ వర్ణింపబడినది, 

అడవులనుండి జేబడిన దూలములను నుమారు రెండడు 

గుల పొడవుగల న్తంభాకారపు ముక్కలుగా కోయు 

దురు. వాటినై జెరడు యంతనహాయముచే తీసివేయ 

బడును. తరువాత ఈ ముక్కలను కడిగి నీటిలో ఉడక 

జెట్టుటయో, ఆవిరితో వేడిచేయుటయా జరుగును, 

ముక్కలు మెత్తబడిన తరువాత వాటిని చీలికలుచేయు 

యం[తములవద్దకో, వెన పూతపూయు యంత్రముల 

దగ్గరకో పంపుదురు. ఇక్కడ ఈ ముక్కలనుండి, జాగ 

తగా నమర్చబడిన కత్తితో, ఒకే మందముగల పొరను 

విడదీయుదురు. ఈ పొర ఒక పొడవై నరేకువలె వచ్చును, 

దీని వెడల్పు నృంభాకారపు ముక్కల పొడవునకు నమా 

నము. దీని మందము, అగ్గి పెక్పైలకొరకు శో అంగుళము, 

పుల్లలకొరకు 1 అంగుళము ఉండును: ఈ శేకులను దొంత 

'వెళ్పైలకు పనికివచ్చునట్లు ముక్కలుగను, 

పుల్లలుగను క్రో ఛెదరు. పీటిని మందులను పట్టించుటక్షై 

చేశ్వేరు విభాగములకు పం "వెదరు, 

రలుగా చేసి, 



పుల్లలను తయారుచేయు విభాగములో, కఅవులలను 
ఆవి “గా 

ముందుగా వడియొన “మానే నియం శనం 

రితము [దావణములో నాన బెట్టి ఎండ బెస్టైదరు. ఇది 

పుల్లలను ల అ మంట ఆ రిపోయిన వెంటే 

పూర్తిగా నివ్వు ఆరిపొవుటక అవసరము. పూతవూసి 
లలు 

యండిన పుల్లలను ఒక యం ం|కములో మరుగువెజి, 

మరియొక యంత్రములో నమర్చబడిన వశ్లెములలో 
వరునలుగా సేక్చెదరు. తరువాత ఈ వఇములు ఆగిహుల 

ag) Mn“ mm 

లను తయారుచేయు స్వయంచాలకం యం[తముల వదక 

తీసికొనిపోబడును. ఈ యం[తములు సిం వైక్సు, 

మాట్, ఆదర్శ (“ Simplex’, * Automat’, ‘Ideal’ ) 

మొదలగు వెర్లతో పిలువబడుచున్నవి. ఇవి కేరు వేరు 

యంత్ర నిర్మాతలే తయారు చేయబడినవి. ఈయం 

ములు పనియంతయు న్వయముగానే మనుష్య 

యము లేకుండా చేయగలవు. కి 

సవాయముచే పనిచేయును. మొదట, పశ్తెిములలోనున్న 

పుల్లలు, ఒక పట్టావైనుండు సన్నని రం|ధములలో నిలు 

వుగా వరుసలలో అమర్చబడును. ఈ పట్టా, వెడిచేయబడిన 

లోవాపు పట్టమీద కొంతదూరము [పయాణముచేయును. 

ఈ [ప్మకియవలన, పట్టావై అమర్చబడిన పుల్లలు "వేడి 

యెక్కును. తరువాత ఈ పట్టా 220 ఫా. ఉష్ణో 

[గత వద్ద నుంచబడిన మెనముచె పోవును. అప్పుడు 

పుల్లల కొనలకు కీ నెం! మీ! పొడుగున మెనవు పూత 

పూయబడును. అదనముగా అంటిన మెనమును కరగించి 

స్కో 

Pr 

(లే 
నవో 

ఇటో 
ఆగకుండా జిదుగచ స 

రై ల 

తీసి పయుట కె. పుల్లలను తిరిగి ఒక వెడివట్టామై రై 

చల్లార్చబడును. పిమ్మట పుల్ల 

తిరుగుచున్న ఒక పొ(త కుడు 

ఇక్ 

పం 

మరు. తరువాత పుల్లలు 

లతో నున్న పట్టాను, 

పంపెదరు. ఈ పొాతము అగ్గిపుల్ల మందుంచిన 

తానులో తిరుగుచుండును. కావున పట్టా పొ్రముై 

పోయినప్పుడు (ప్రతి పుల్ల కొనకును కొంచెము మందు 

పట్టించ బడును, పుల్లల చివర మందును ఎండ బెట్టె చల్లా 

ర్పెదరు. అంతట తయారైన పుల్ల లను వెళ్టెల సీ సొరుగు 

లలో యంత సవాయమున నించెదరు, ఒకొక ెళ్లైులో 

సుమారు 50 పుల్లల చొప్పున నమానముగా నింపబడును. 

సొరుగులను యం[త సవోయమున ెళ్టైలలోనికి అతి 

కించెదరు, 
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ఆగివ జిన 

అగ్గి వెక్టైలను తయారుచేయుటకు కజనుండి తయార 

నరాలను వాడెదరు. ఈ ముక్కలపై 

చెము లోతు కల్గిన గాడులు 

వెంబడి ముక గలను వంచి 

పక్షులను తయారుశేంయుదురు. 

రంగు కాగిత ము 

ల శ లు Ce 
శ్శ్ | న ల్లో fh ర 

ళ్ జీ8 

[శమలలో తయారుచేయునపుడు 

సనులభ్రో జబూలవరకు యం[తములచే 

వళ ఎలలో నింవుట, వు కఠి కు మందు 

వాయుట, చెళ్టైలలో నింపి కట్టలు కట్టుట, సాను గంంను 

ఒకచోటి నుండి మఠ యొకచోటికి కొంపోవుట మొద 

నవి ముఖ్య మైనవి. 

ఇహషమువచ్చి నచోట గయు రకవు అగ్గిపుల్ల అను మంచి 

తెల్లని ' వైన్ * కబజ్బనుండి తయారుతేయుదురు. వీటిలో 
మండెడు పదార్షములతోను, ఆమ్హ్లజనీక రణ పదార్థముల 

నొకటి 

రకపు పుల్లిలను మండించుఓకు వేరే 

ఏ గరుకు [ప దేళము మీద 

నె నను గీచినచో ఈ పుల్లలు మండున సామాన్య మైన 

వాడుకకును, [పత్యెకావ వసరములకును పనికివచ్చు అగ్ని 

పుల్లల రకములలో చిన్న పు స్తకరూవమున కుట్టబడి 

తయారగువవియు. సె చనెనిశావనరముల కుపయోగవడు 

“ విండ్ శైమర్ > ( గాలిలో మండునవి j . ఫ్రూటీ అను 

వియు, రంగుమంట నిచ్చెడు పుల్లలును ముఖ్యమైనవి. 

రంగుమంట నిచ్చుటకై * స్ట్రాన్షియం * , * జేకియం * లవణ 
ములు కల్షిన మందులతో మొదట వూతపూని, దానివె 

మంట కల్గించెడు పదార్థములతో పూతనిచ్చెదరు. 

రీ 

న్ 

రండు పూతలు ఒక దానీపె 

పూయబడును. చూ 

“రావిడి మందు అనవనరము, 



అర్య అగ్గిపుల్లలు 

“స్ప్రే! అగ్గిపుల్లల కువ యోగిం చెడు మందుల పాళ్లు 

ఉదాహారణతై. ఈ దిగువ నీయబడినవి. ( పాళ్ళు బరువు 

లలో నూచింపబడినవి. ) 

“పుల్లల మందు" := పొటాసియ హారితము 86; ఎట్టి 

మాంగనము 4 ; పొటాసియ ద్వి కోమితము 1; యశద 

ఆన్లుజనిదము శ్రే ; పారిస్ గార (ఫ్లాన్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ) శీ; 

గంగ నింధూరము 1; Caput Mortuum 4; గాజు 

పొడి 8; కశు(InfUsional earth) కీ గుగ్గిలము(R0810) శే 

గంధకము కి; బంక 8; నీరు కిర్. 
“ పక్కలకు పూయు రాపిడినుందు *:= ఎజ్జభాస్వరము 

400 ; ఆంటిమొని గంధకిదము కి20; నుద్ద 52 ; 

గాజుపొడి 45 ; బంక 18; 'తుమ్మబంక 186; బాదము 

బంక (gum tragacanth) 7; డెక్ సైను (Dextrine) 2 4: 

నీరు 50. ౭ 

భారత దేశములో అగ్గిపుల్లలు చేయు మొదటి కర్మా 

గారము భారతీయుల యాజమాన్యమున 1895 లో 

అహామ్మచదాజాదు నగరములో స్థావింపబడెను. అయినప్ప. 

టికి, మొదటి [పపంచ సం[గామమునకు పూర్వము మన 

దేశములో అగ్గిపుల్లలు తయారుకా లేదని యే చెప్పవచ్చును. 

1922 లో దిగుమతి సరకుల" పన్నులు విధించిన తరు 
1926లో రక్షణ నుంకములను విధించిన 

తరువాతను, మనదేశపు అగ్గిపుల్లల పరిశ్రమ త్వరితముగా 

అభివృద్ధిచెం చెను. 1926 నాటికి మనకు కావలసిన అగ్గి 

పుల్లలు చాలవరకు భారతీయ పరిిశమయే తయారుచేయ 

గలిగాను. దేశములో అమలులో నున్న రకణనుంకము 
లను చెల్లించుకొనలేక పాశ్చాత్య ఎగుమతిచారులు భారత 
చేశములో చే అగ్గిపుల్లల కర్మాగారములను నెలకొల్పుటకు 

నిశ్చయించిరి. ఈ విధముగ వళ్ళీమఇ౦ండియా అగ్గి పెళ్లుల 

పరిశమ క ౦వెనీ (Western India Match Co., Ltd. 

imc) అను పేరుతో స్వీడనుదేళపు సంస్థ యొకటి మన 
దేశములో బెరెలీ, అంబరనాద్, కలకతా, నుదాస్ 

వాతను, 

పట్టణముల యందు కర్మాగారములను న్థాపించెను, ఈ 

విమ్కో సంస్థ మనచేళశములో (ప్రస్తుతము కావలసిన అగ్గి 
పుల్లలలో నూటికి ఎనుబదివంతులు నరఫరాచేయుచున్నది. 
అయినప్పటికీ, అనేకచోట్ల మనచేశములో భారతీయ 
కర్మాగారములు వనిచేయుచున్నవి. ప్రస్తుతము. దేశ 
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మంతటను 150 అగ్గిపుల్లల కర్మాగారము లున్న వి, 

ఫపీట్రిలో మొత్తము 16,00 0మంది కార్మికులు వని చేయు 

చున్నారు, 

లోను, కుటీరపరి శమల ద్వారా కొంతవరకు అగ్గిపుల్లలు 

తయారగుచున్నవి, 

1950-195 1నాటకి మొ త్రము క ర్మాగారములలో 

ev E ar wf] a 

క్క అనక ప ల్లెలల్ ను, ఇవి శాక, పట్టణముల 

విర ఫిలతల (గోనుల "పక్రేలు తయారుచేయు శ _క్తియున్న 

దని అంచనా వేయబడినగి. కానీ ఆ సంవత్సరములో 

291 లతల [గోనులు మాతమె నంయారుచేయ బడినవి. 

అదే సంవత్సరములో కుటీరపరి శ్రమ ద్వారా ఆనులతల 

[గోసులు తయారయినట్టు అంచనా పేయపబజెన్సు. (పథమ 

పంచవర్ష వణాళిక (ప్రకారము 1955.56 నాటికి 

దేశములోని కర్మాగారములు శిరిలి లతల (గోనులు 

తయారుచేయు శ_కి కల్గియుండజవ తెననీయయు,  అధనుము 
లీ5ివి లతల (గోనులు తయారు తేయ వ అననియు నిశ్చ 

1955.56 నాటికి 

18 లతల [గోనులు తయారుకావ లెననీ [పణాళిక నిశ్చ 
యించెను. భారతచేశపు క ర్యాగార ములలో వాస్తవ 

ముగా తయారయిన అగ్గిపుల్లల పెష్టైలు- 1946 లో 

యింపబడినది, కుటీర పరిశ్రమలలో 

206 లతల [(గోనులు ; 1950 లో 262 అతల 

(గోనులు ; 1952 లో 804 అతల (గో నులు; 

1954లో 270 లతల [(గోనులు. 

ఎమ్, జి. కృష్ణ 

అగ్ని పర్యతములు:-._ అగ్నిపర్వతముల యొక్క 
ముఖ్యాంశములు :- (వక్ళతిలో అ నేకనదులు, పర్యత ములు, 

ఎడారులు ఉన్నట్టుగానే అగ్నిపర్వత ములుకూడ పెక్కు 

చోట్లలో నున్నవి. సాధారణముగ అగ్ని పర్యతములు 

ఎక్కువ పఏటవాలులేని శంఖా కారమును (0016-312066) 
కలిగిఉండును. దీనిశిఖ రమునుండి మధ్యగా భూగర్భము 

లోనికి గెరాటీనిపోలిన ఒక సొరంగమార్షముండును. 

దీనినే అగ్నిపర్వతపు కంళనాళమందురు. దీనివె భాగమున 

నుండు బిలము *|కేటరు? (028౧ అనబడును. ఈ శేటరు 

ద్వారా కొన్ని సమయములలో అనేక వాయువులు, 

రాళ్ళు, శిలా దవము(1L2v2), “లా వాగుండ్లు" (Volcano 

bombs.) వెలువడు చుండును. కనుక అగ్ని తర్వత మనునది 
ఒక జ్వాలా ముఖద్వారమనియు, దానిచుట్టును శీలా 



[దవము ఘనీభవించుటచే జనించిన శంఖా కారపు రాతిగుట్ట 

గలిగియున్న పర్వతమనియు చెప్పవచ్చును. | కేటరు అగ్ని 

పర్వతపు ముఖ్యాంగము. ఇది అగ్నిపర్వత శిఖరములనే 

కాకుండ ఒకటిరెండు [పక్యలయందుకూడ ఉండవచ్చును, 

ఆగ్ని పర్వత భేదములు: ఇటలీలోనుండెడు “వెనూవి 

యస్ ” (1765211019) అనునది అగ్నిపర్వతము లన్నింటి 

లోనీకి చాల [వఖ్యాతిచెందినది. దిని ఆకారము, లవణ 

ములు మొదలై నవి సినలై న అగ్నిపర్వతమునకు ఉండ 

వలసినవిగా ఎంచబడినవి. కాని (పపంచములో నుండెడు 

అగ్ని పర్వతములను పరిశీలించినచో ఈలత్షణములు అన్నిటి 

యందును కన్చించకపోవచ్చును. నరిమైన అంచనాలు 

ఇంతవరకును వేయబడనప్పటికిని భూమిమీదఉండెడు అగ్ని 

పర్వతముల సంఖ్య వేనవేలుండునని చెప్ప వచ్చును. 

వీటన్నిటిలోనికి సుమారు నాలుగయిదు వందలుమా[త మె 

చై తన్యము కలిగి యున్నవి (Active Volcanoes), 

భూమీ ఇ మానవజాతి ఉద్భవించిన పిదప ఏర్పడిన 

అగ్ని పర్వతములు చైతన్యము కలవిగాను, మిగళా 

వన్నియు చల్లారి జడమైనవిగాను (Extinct Volcanoes) 

విభజించుట పరిపాటి. కానీ ఈవిభజనము అంతనమంజన 

మెనది కాదు. ఎందువల్ల ననగా ఒకే అగ్నిపర్వతము కొన్ని 

కాలముల పాటు చై_తన్య రహితముగా కనబడుచు 

మందకొడిగానుండి * తిరిగి చైతన్యము పొందవచ్చును. 

ఒక ప్పుడు _న్తబ్బతతో కూడిన విరామకాలము, మరొకప్పుడు 

భీభత్స సంఘటనలతో నిండియుండ వచ్చును. 

అగ్నిపర్వతములనుండి అనేక పడార్థములు వెలువడు 

టను (పేలుడు, లేక [బద్దలగుట (Eruption) అందురు. 

అగ్నిపర్వతము | చులుచున్నప్పుడు బయ ల్వెడ లెడుళ కులు, 

వాటివలన నంభవించెశు దారుణ ఫలితములు మిగుల 

భయంకర మైనవి. పరిమాణములో అగ్నిపర్వతములు 

చాల మార్చుకలిగి తే నెపట్టంత చిన్న శంఖాక్ళతులు 

మొదలు [బవ్మోండ మైన ఎత్తుక లిగినవికూడ ఉండును. 

ఇటువంటి అగ్నిపర్యతములు దజిణఅమెరికాలోని 

ఆండీసు (ఉ36ట) పర్వతాలలో నున్నవి. అక్కడి పర్వత 

ఫిఖ రాలు చాలవరకు అగ్ని పర్వతాలే = ఉదాహారణకు ; 

ఈక్విడారులోని *కోటోపాక్సీ”' (cotopax1) [ప్రపంచము 

లోని అగ్నిపర్వతాలన్నిటిలోను చాల ఎత్తయినది. దీని 
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ఎత్తు 19,600 అడుగులు ; (కేటరు వెడల్పు అరమైలు; 

లోతు 1500 అడుగులు. ఇంత విపరీత పరిమాణము 

కలిగినవి పావాయిదీవులలో కూడ ఉన్నవి. అక్కడ 

ఉండెడు పర్వతములు సము[దమట్టమునకు ఓ మొదలు 

15 వేల అడుగుల దిగువనుండి వైన 14,000 ఎత్తు 

వరకు వ్యాపించి, మొత్తము నుమారు ముప్పది వేల 

అడుగులకు వ్యాపించియున్న వి, 

“లావా” := భూగర్భమునుండి వెలువడెడు వాయు, 

ఘన పదార్థముల బహిర్గత క్రియకు సంబంధించిన శాస్త్ర 

విషయములనన్ని టిని అగ్నిపర్వతశా( స్త్రమందురు (Volca- 

2౦108౧). ఈ మహోన్నత కార్యము భూనిర్మాణము 

నకు సంబంధించిన [కియలలో నొకటిగా (Earth's 
Building Activity) ఎం చబడినది. బహిర్గతము య్యెడు 

పదార్థము ఒకప్పుడు పూర్రిగా ళలిలా[దవమె కావచ్చును; 

అట్టు కానిపక్షములో పూర్తిగాగాని, అనంపూ ర్తిగాగాని 

ఘనీభవించిన రాళ్ళనముదాయముగ నే యుండవచ్చును. 

ఇవికాక నీటిఆవిరి, అనేకవాయువులు వివిధపరిమాణము 

లలో వెలువడును. అందువల్లనే అగ్నిపర్వతము (పేలి 

నపుడు దట్టమైన మేఘములు ఆకాశమును ఆవరించును. 

అట్టి నమయములయందు భీభత్సపరిస్థితుల మూలమునను, 

వెలువడిన వాయువులు పైనున్న గాలిలో అత్యంత త్వరిత 

ముతో కలిసిపోవుట వలనను, వాటి యొక్క న మ్మేళశనము 

(composition) నిగా తెలిసికొనుట సాధ్యముకాదు. 

కాని ఈ వాయువులు చాలవరకు నీటియావిరి అని చెప్పు 

టకు ఆధారములున్నవి. ఒకొక అగ్నిపర్వత మునుండి 

వంద రోజులలో నుమారు 46 కోట్ల గాలనుల నీరు 

వెలువడునని అంచనా వేసిరి. నీటిఆవిరితోపాటు మరికొన్ని 

ఇతరపదార్థములు--ముఖ్యముగా కర్చనద్విఆమ్హుజనీద ము 

(Carbon-Dioxide), ఉదజ వారిశాన్లుము (Hydrochloric 

acid), గంధక మి [శమ [దవ్యములు (Sulphur com- 

pounds), ఉదజని (Hydr[0gen) మొద లై నవి వెలు 

వడును. ఇవికాక అగ్నిపర్వతమునుండి వెలువడు. రాతి 

ముక్కల నముదాయమును పెరోక్షాస్టికు పదార్థము 

(Pyroclastic material) అందురు. ఈ వెదజిమ్మబ డెడు 

$ీలాఖండములు కొంతభాగము గట్టిగాను, మరికొంత 

భాగము అనేక నూవ్మరం[ ధములుకలిగి స్పాంజివ లెను 
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(Sponge-like) ఉండును. విటన్నిటికంశు ముఖ్య మైనది 

శిలా[దవము; దీనినే భూమిఅంతర్భాగములో నున్నపుడు 
'మాగ్మా' (Magma) అనియు, భూమిపైన పడినపుడు 

“లావా (22) అనియు అందురు. లావాఘనీభవించగా 

ఏర్పడిన శిలారూవ లక్షణములు మాగ్మా [ద్రవపుస మేళ 
నము (composition) , చాని ss (Temperature), 
జిగటతనము (Viscosity) మొదలైన పరిస్థితులపై 

ఆధారపడియుండును. కనుక ఇప్పుడు మాగ్మా పరిస్థితు 

లను గురించి కొంత తెలిసికొనుట అవసరము. 

భూమి _పైభాగమునుండి లోతుగా వెళ్ళినకొలది 
ఉప్టో[గత “పెరుగుచునుండును. చాలమెళ్ళ దిగువనుండెడు 

ఉఫ్ణో [గత భూమి పెన ఉండెడు రాళ్ళను కరిగించునంత 

ఎక్కువగా ఉండునని అంచనా వేయబడినది. ఈ ఉఫ్టో 
[గతతోబాటు భూమిలోపల పీడనము (Pressure) 
ఎక్కువ అగుచుండును. కనుక భూగర్భములోనుండెడు 
అత్యధిక పీడనశ క్రి రాళ్ళను కరగనియ్యదు. కొన్ని పదేశ 
ములలో పీడనళ క్రి తక్కు వగానుండి ఉప్లో గత ఎక్కువగా 
నుండవచ్చును. _ అట్టిపరిస్థితులలో అక్కడ ఘనస్థి తిలో 
నుం డెడు శిలావదార్థము మాగ్మారూపము చెందును. 

మాగ్మాద్రవము 1200 సెం, డి|గీల ఉఫ్ణో గతకలిగిఉండు 
నని అంచనా వేయబడినది. ఈ మాగ్మా [దవాశయములు 
భూగర్భములో వివరీతముగా నుండును. ఈ మాగ్మా అతి 
తీవమైన శక్తితో భూమిని భేదిచుకొని బయటపడుటయే 
అగ్నిపర ప్రతోద్లార ము (Volcanic eruption) అనబడును. 
కొన్ని మైళ్ళ పొడవున సొరంగ వీటికల ద్వారా మాగ్మా 
మెల్లగా భూమి కి (పవహించుచు వచ్చినచో దానిని 
రం (ధోధారము. (Fissure eruption) అందురు, 

అగ్నీపర్వతముల నన్నింటిని పరిశీలించినచో చాటి 
సుఖావ లక్షణములలో ఎక్కు వ తేడా కన్సీంచును. ఇవి 
తీ వజా®ి (Violent), మాధ్యమిక జాతి (Intermediate), 
సాత్వికజాతి (౮0160 అని మూడు తెగలుగ విభబింప బడి 
నవి. బహ్మోండమెైన శ క్రితో (బద్దలగువాటిని త్రీ వజాతి 
గాను, అతి నెమ్మదిగా (బద్దలగువాటిని సాత్వికజాతి 
గాను, ఈ రెండింటికి మధ్యగా నుండెడువాటిని మాధ్య 
మిక జాతిగాను చేర్కొనుచున్నారు. తీవజాతి పర్వత 
ములనుండి ముఖ్యముగా ఘన, వాయు పదార్థములే 
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ay? గ్ 4 ayn దో (7 గ్గ ఎక్కు. వగా బహిర్గత మగును. ని త్విక జూతినుండి ముఖ్య 
ముగా “లావా? వదార్ధ్థము వెలువడును ; మధ్యరక ప్ప 

జాతినుండి ఘన, (దవ, వాయు పదార్థములు అన్నియు 

నమానముగనే బహిర్గతమగును. 
చైతన్యము కలిగిన (పతి అగ్నిపర్వశపు బీవిథ్ర [ప్రమా 

ణము వేరువేరుగా నుండును. ఇటఖీలో నున్న “ఎట్నా?: 
(Etna) అనెడు అగ్నిపర్వతము ఇప్పుడు ఎంత త్మీవముగా 

(సలుచున్నదో అంతటి ఇ క్షితో గత 2500 సంవత్స 
రముల నుండియు (పలుచు వచ్చినదట. 

ఉండుచున్న పెరుగుదలతో సరిపోల్చిన కైన దీనిని 
“ au 

నిర్మించుటకు అధమువతము లి లతల సంవశత్చరము లై నను 

కావలసి యుందును. కాని శూ ర్ dwg శః వర్వ 
ఓ వ స్ 

ల! 

తము అంత పురాతన మెనది కదని, ఆ కా త్రుయుగము 
లలో ఇటీవలదైన “ప్లిస్తోసిన్ (Pleistocene) సుధ్య 

భాగమునరకు ఇది (స్రథియుండలేదని "తెలియుచున్నది, 
ఈ ఆధారమునుబట్టి ఈ వర్వతమింకను యౌవనదళలో నే 
ఉన్నదని నిర్థారణ అయినది. అగ్నివర్వశవు జీవిత 
కాలము వాతావరణమునకు, నంబంధించిన గాలి, నీరు, 

మొదలైనవి చేయు వినాశకరమైన క్రియలకు గురి 
యగును. ఒక నియమిశ కాలములో అగ్నిపర్వశవు స్వరూ 
వము, ఎత్తు, దాని నిర్మాణమునకు 'తోశ్చజెడు శ కులకు 
(constructive forces) ఏనాళనమునరకు చారిలతీయు ళ ర్త 
లకు (destructive forces) ఉం జిదు తారతమ్యము వై 
ఆధారపడియుండును. వాతావరణ 

అధిక మైనకొలది అగ్నివర్వతపు 
చుండును. 

అతి భయంకరమైన నంఘటనలతో నిండిన జాతిలో 
“' డకాకటోవా ” (Krakatoa) అను అగ్నిపర్వతము 

ముఖ్యముగా చెప్పదగినది. ఇది జావా, సుమ|తా దీవుల 
మధ్య 'సుండా జలనంధిలో ఉన్నది. ఇది (శలినపుడు 
సంభవించిన [పమాదములు చరి _తాత్మకమెనవి, నుమారు 
రెండువందల సంవత్సరములు ఈ పర్వతము మందకొడి 

గానే ఉండి దానివై భాగము చెట్టుచేమలతో నిండిఉం జెడి 
డిది. కాని అకస్మాత్తుగా ఒక రోజున (18688 ఆగస్టు 
27 శారీఖున) భయంకరమైన శబ్దముతో యాన 

గో రుల (ప్రాబల్య ము 

ఓణత అగికనుగు 



(కృవంచము దద్దరిల్దునట్లు అది (పేలినది. దీని ఫలితముగా 

సము ద్రమట్రమునకు 1500 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న ళిఖ 

రము పూర్తిగా ఎగిరిపోయి, సము[ద్రమట్టమునకు దిగువ 

1000 అడుగుల లోతుగల పెద్ద అగాధము పర్పడినది. 

దీనినుండి వెలువడిన ధూళి ఆకాశమును అంటునట్టు 

17 మైళ్ళు ఎత్తువరకు ఎగిరినది. ఈ బూడిద వేలకువేలు 

మైళ్ళు ([పయాణముచేసి 11,000 మైళ్ళు దూరములో 

నున్న యూరపు ఖండవీథులలోకూడ వడినదట ! ఈ 

దారుణ నంఘటనకు సముద్రములో 50 అడుగుల ఎత్తు 

వరకు కెరటములు లేచినవట ! నుమారు 40,000 మంది 

[పాణములు కోల్పోయిరి. ఇది [పేలినపుడు ఉద్భవించిన 

ధ్వని 8000 మైళ్ళ దూరమువరకు వినిపించినదట ! 

కనుక ఆగ్నిపర్వత మనునది | పేలినట్లయిన అది కలుగ 

'జేసెడు భీభత్సము వర్ష నాతీతము. 

అగ్ని పర్వతములు (పతిచోటను ఉండవు. ఇవి సాధార 

ణముగ _భూకంపములు వచ్చెడు |పదేశములలోను, 
భూమ్యుపరిభాగపు పెచ్చు (Earth’s Outer Crust) బల 

హీనముగా ఉండెడు [పదేశములలోను, మడత పర్వత 

ములు వర్పడుచోట్లను ఉండును. ఈ ఉష్ణ్లో[గత, భూమి 

సె భాగమునందు గాలియందున్న ఉష్ణో[గతలతో పోల్చి 

నచో అధికముగ నుండును. అందుచేఉష్టో[గత తన నహజ 

లకణము ననుసరించి వైకి వచ్చుటకు [ప్రయత్నించు 

చుండును. | 

బాలభాగము అగ్నిపర్వతములు ఫసిఫికు మవోసము 

[దము చుట్టును కొంచెము ఇంచుమించు వలయాకార 

ముననుండి పసిఫిక్ [పాంతమునందలి అగ్నిమయమండ 

లాకారరేఖ (Pacific girdle of fire) అని పిలువబడు 

చున్నవి. ముఖ్యమైన మరొక పర్వతపం క్రి భూమధ్య 

రేఖకు ఉత్తరముగాను నమాంతరముగాను, భూమిని 

చుట్టుకొనియున్నది. 
డా. ఎన్. బా. 

అచ్చుయంత్రముల నిర్మాతలు : 1. మెర్దెన్ 

థాలరు := మెరైన్ థాలర్ ఆట్మన్ అనునాతడు ఒక అమె 

రికకా కల్పకుడు (inventor). అతడు 1854 వ సంవత్స 

రమున మే నెల 10 వ శేది యందు జర్మనీచేళములో 

వచ్చెంబర్లు అనుచోట జన్మించెను. బాల్టిమూర్. లో 1899వ 
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సంవత్సరమున అక్టోబరు నెలలో 28 వ శేదయందు 

అతడు కాలధర్మమునొం దెను. గడియారములు చేయుట 

అతని వృత్తి. అతడు పదునెనిమిదవయేట అమెరికా 

సంయు క్త రాష్ట్రములకు పోయెను. వాషిద్టనులో 

సంయు క్ష రాష్ట్ర) _(పభుత్వోద్యోగమున ప్రవేశించెను. 

అచటి (పభుత్వభ వనము అన్నింటియందు నున్న *క్తిక్కు” 

లను, విద్యుద్దంటలను సరిచేసెను. సాం కేతిక శాఖయందు 

వాడుచున్న సాధనములను అభివృద్ధిచేసెను. 1876 వ 

సంవత్సరమున ఆతడు బాల్జిమూర్ నకు వచ్చి, ము[దా 

క్షరములను కూర్చు నొక యం[తమును దోషరహితముగ 
చేయుటలో నిమగ్నుడయ్యెను. అతడు కొన్ని సంవత్స 

రము లీ విషయమున గడవెను. అతని కల్పన (36heme) 
కొన్ని దశలలో జరిగినది. వాటిలో “వంక్తి ము|దణము' 

(Linotype) అనునది కడవటిది, ఈ యంత్ర విషయమున 

ఆతడు నూతన కల్పనాధి కారమును పొందిన తరువాత, 

దానిని వాడుకలోనికి చెచ్చుట అతనికి చాలక సమ య్యెను. 

బడ ముల చేర్పరచు 'రోజర్సు సాధనము' ను ఇంకను చెక్టు 

ఉపకల్పనలను చేర్చి ఫిలిఫ్టి డాడ్జి [ప్రభృతులు దానికి 

సంపూర్షత్వమునిచ్చిరి. అందుచే దానిని కల్పనచేసినవానికి 

విశేషమగు లాభము దొరకినది. అది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద 

ముద్రణ సంస్థలలో సాధారణముగ విశమమయిన జిప 

యోగమును కాంచుచున్న ది. ఫలములు సమర్పించుటకు 

ఉపయోగపడు బుట్టలను “వెనీర్దు” (veneered wood) 

చక్కతో తయారుచేయుటశై ఒక యంతమును కూడ 

మె రై౯ థాలర్ కల్పనచేసెను. 

న రిచర్లుమార్చ్ హో :_ రిచర్జుమార్స్ హో అమె 

రికా దేళన్ధుడు. సామానులుచేయుట అతని వృత్తి. అతడు 

1812 వ సంవత్సరమున సెనెంబరు నెల 12 వ శేదిని 

న్యూయార్కు నగరమున జన్మించెను. 1886 వ నంవ 

త్సరమున జూకా నెల 7 వ. శేదీని ఇటలీలో ఫారెన్సు 

నగరమున చనిపోయెను. అతడు రాబర్దు హో (1784. 

1888) అనునాతని కొడుకు, మరియొక రాబర్ట్ నో 

(18891809) అనునాతనికి పినతం|డి. తండి అనం 

తరము ఆర్. నో అండ్ కంపెనీయొక్క నిర్వవాణ 

మును వహించి, 1847 వ సంవత్సరమున “సనో” 

పరిభమణము[దణయం[తమును కల్పనచేసెను. అతడు 



అచ్చుయం[త్రనముల నిర్మాతలు 

అల్లి కవ లెనుండు ముదణయం[తములను (వీటిపై కాగిత 

ము యొక్క కెండువై పులను ఒకేసారి అచ్చు వేయుటకు 
వీలగునట్లు) నిర్మించెను. అచ్చువడిన శాగిత ములను మడత 

'వెట్టటకు ముక్కోణా కారపు సాధనమునుకల్పనచే నెను. 

8. గూచెన్బెర్గు జొహోన్నిస్, లేక, హెన్ని:. జొవో 
న్నిన్ గూౌెన్ బెర్గ్ అనువాడు కదలించుటకు వీలైన 
ము[దాతరములతో ముద్రణ విధానమును కల్పించిన 
జర్మను కల్పకుడు. ఇతడు | శ 1400 సంవత్సర. 

(పాంతమున మెయింజ్ అనుచోట జన్మించి, కీ. శ. 
1466 వ సంవత్సరమున ఫిబవరి నెల 28 వ తేదిని 
అచటనె చనిపోయెను. అతని బాల్యదళనుగూర్చి మన 
కేమియు తెలియదు. 14కి4 వ నంవత్సరమున అతడు 

స్టన్ బర్గులో నివసించుచుండెను. రహస్య మైనవియును, 
అద్భుత మైనవియు నగు తనకళలనన్నిటిని వారికి బోధించు 
నట్లును, వాటిని వారి ఉమ్మడి [(పయోజనము కొరకు 

వినియోగించునట్లును 1486 వ నంవత్సరమున అతడు 

ఆం|డ్రియాడై ) జెల్ళ్ మున్నగు వారితో ఒడంబడిక చేసి 
కొనెను. 1488 వ నంవత్సరాంతమున డై) జెల్యా 
చనిపోవుటచే అకంపెనీ ఒడంబడికకు భగ్న ముక లి గను. 
తరువాత 1448 వ సంవత్సర |పాంతమున అతడు 
మెయింజ్కు తిరిగివచ్చి, వెంటనే ధనికన్వర్గ కారుడగు 
బోవోన్ పాస్టుతో భాగస్వామిగాచేశెను. పాన్టు ఒకము[ద 
ఇణాలయమును స్థాపించుటకు వలయుధనము సమకూ 
ర్చెను. ఆముదణాలయమునందు లాటి౯ భామలోనున్న 
బై బీలు [గంధము మొదట అచ్చు వేయబ డెను. 1450వ 
నంవత్సరమున ము[దణము [పొరంభింవబడి 1455 వ 
సంవత్సరమున పూర్తిచేయబడిన “మజారికా బె విలు అను 
[గంథము చలనాత్మక ము[దాకరములతో ము[ దింప 
బడిన [ప్రథమ గంథముగా తెలియుచున్నది. కొన్ని యేండ్ల 
తరువాత ఈనంబంధము విడిపోయినది. పాన్టు ముందుగా 
వెద్దమొత్తములను పెట్టుబడి ె న్పైను. వాటిని తీరవలసిన 
దని ఆతడు గూ"కెకాబెర్లును నిర్భంధించెను, గూయెకా బెర్లు 
వాటిని తీర్చుటకు శక్తి లేకయో, ఇష్టము లేక యో 
ఊరకుండుటచే, ఈ విషయము న్యాయస్థానమునకు శ్రీని 
కొని పోబడెను. చానిఫలితముగా ము దణాలయము 
ఫాన్టునకు అధీనమయెెను. అతడు దానిని అభివృద్ధి చేసి, 

'జెరకాపమ్ వాన్తవ్యుడగు పీటర్ పోఫర్ అనునాతనితో 
చేరి ఉపయోగించుచుం డెను. 

మెయింజ్ వా_స్పన్యుడగు కోనార్దువామ్మర్ అను నొక 

వకీలు పోషకత్వముచే ఆమరుసటి నంవత్సరము గూశ్చెక్షా 
బెర్లు మరలనొక ముదణాలయనును ఫ్రాపింపగలి గెను, 

ఆము దణాలయ మునుండి 1460వ నంవత్సరములో 

ఒకచక్కని 1454, 
త్సరములలో “లెటరు అ ఇండ గ్రైన్స్” అను (గంభములు 

వెలువడినవి. ఆతని మొుదణాలయ మునుండి వెలు వడిన 

వగంథము మైనను గూ'కుకాబిర్లు యొక్క "పేరు కనిపిం 

oy mw ren 9 \ “రాం O85 | థి 
దర వ సంవ 

చదు. అతనిస్సే హితులుగాని, పోవకులుగాని' ముద్రణ 

విషయమగుకల్పనల నందర్శమున గూ టగా బెర్లు నామము 
ఓట 

పేర్కొ నరు, 
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గం శి. శా, 

అచ్చు యంత్రములు - ముద్రణరళః: (ముగా 
కరములనుగాని ముదాతరముల అచ్చుముక్కాలనుగాని 

కూర్చి వాటిని ముద్రణము కొరకు పం క్ర్షులలోను వరున 
లలోను (0012820) వర్చరచు అన్నితరగతుల యంత్ర 
ములను సాధారణముగా అచ్చు కూర్చు యం [తములు 

అని వర్గికరింపవచ్చును. ఈ యం[తములలో “పంక్తి 
ముదణము * (Linotype), * వక ముదణము ” (Mono- 

ype) అనునవి |ప్రధానమయినవి. 
చారిత్రకముగా చూచినచో కానెక్టికట్ వా_న్హవ్యు 

డగు విలియం చర్చ్ అను నాతడు కనిసెట్టిన ము చాతర్ 
యంత్రము మొట్టమొదటిది. ఇంగ్లాండులో 1822 వ 

సంవత్సరమున దాని కల్పనాధి'కారము పొందబడినది. 

ఆత డొక “మీటల బల్లి (ల Board) ను నియోగించి 
ముద్ర_.అకరములను కాలువలలో (Channels) చేర్చ 
యుంచెను. 1842-1872 వ సంవత్సరము వరకును 
అమరికా సంయుక్త రాష్ట్రములలో 57 అచ్చుకూర్చు 
యం[తములకు కల్పన రతణాధికారములు (Patents) 
ఒనగబడెను, (టు [బిటనులో కూడ నుమారు ఆ సంఖ్య 
లోనే కల్పన రశతణాధికారములు పొందబడినవి. 

1. పంక్తి ముద్రణయం[త్రము:-అచ్చును కూర్చుట, పోత 
పోయుట అను రెండు పనులను చేయునట్లు ఇది కల్పింప 
బడినది. విడివిడిగా నున్న అక్షరములను పంక్తులనుగా 



కూర్చుటకు బదులుగా ఇందు లోహపు ప ప్పైలమీదగాని, 

లోష్టకముల మీదగాని అక్షర పంక్తులు అమర్చబడును. 

ఈ పన్లైలు సేజీగా అమర్చినపుడు విడిము[ చాక్షరములతో 

కూర్చిన పేజీవలెనే కనపడును. ఇవి నేరుగా అచ్చు వేయు 

టకుగాని, మామూలు పద్ధతిలో విడదియుటకు వీలు 

లేకుండ కూర్చి గట్టిచేసిషయబడిన ముదాకరములు గల 

దిమ్మలను లేక వి ద్యున్ము(చాకరముల దిమ్మెలను 

తయారుచేయుటకుగాని ఉపయోగించును. ఈయం[తము 

మనకు కావలసిన వివిధ రీతులుగల అచ్చు అక్షరములను 

తయారుచేయును. ము[దాతరశాలలలో చేతికూర్చుమీద 

అయిదుగురు లేక ఆరుగురు వ్యక్తులు చేయగల పనిని 

ఒక్క వ్య_క్టియే ఈ యం[తసాహాయ్యమున చేయగల్లును. 

1866 వ సంవత్సరములో బాల్టిమోర్. వాస్తవ్యు 

డగు అట్నర్ - మెర్జెన్ థాలర్. అను నాతడు పంక్తి 

ముుదణమును కనిసెళైను. అతడు పుట్టుకచే జర్మనీ 

దేశస్థుడు. |ప్రప్రథమమున 1886 వ సంవత్సరమున 

న్యూయార్కు. శ [టిబ్యూను ి అను పతికను [పచురించుట 

యందు ఇది ఉపయోగపడెను. అది మొదలు వారా పతి 

కల కార్యాలయముల యందును, (పపంచమందలి ముద 

ణాలయముల యందును సాధారణముగా ఈ రకపు 

యంత్రములు ఉప యోగింవబడుచు వచ్చెను. 

ఈ యం[తమున వందలకొలది ఇ త్తడి అచ్చుముక్కలు 

(Matrices) కలవు. |పతిఅచ్చుముక్క-లోను ఒక చదునైన 

"రేకువె ఒకొక్క సంజ్ఞ చెక్కబడియుండును. ఆ అచ్చు 

ముక్కుల యొక్క నై'భాగమున పండ్లు (Teeth) కలవు. 

యంత - ఆధారఫలకములో అచ్చుముక్కలు వాటి 

యొక్క స్థానములకు చేరుటకు ఆ పండ్లు ఉపయోగ 

పడును. _అచ్చుముక్కలు ెండురకముల నంజైలతో 

తయారగును, 

ఉదా. :* రోమను అక్షరములు, వటవాలు (Italics) 

అశరములు. వీటిలో మనకు కావలసిన రకపు అకరము 

లను ఉపయోగించుకొనవచ్చును. యం[తములో పతి 

యవరమునకును పెక్కు అచ్చుముక్కలుండును. [పత్యేక 

సంజ్ఞల కొరకును, మాటమాటకు నడుమ ఎడము వర్పర 

చుట (30206) కొరకును కూడ అచ్చుముక్కలుండును. 
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ఇందులో యం[తము యొక్క సామాన్య నిర్మాణము 

సం|గవాముగా వివధింవబడినది. *ఎి అనునది వటవాలుగా 

నున్న ఒక స్థిరమైన యం|త = ఆధారఫలకము అయి 

యున్నది. దానిలో కాలువ లుండును. ఆ కాలువలలో 

క్రమపద్దతిలో అచ్చుము క్క లు చేర్చబడియుండును. 
ఆ కాలువలలోని అచ్చుముక్కలు ఒకొ్కాక్కాటి చొవ్చున 

వ కొననుండి జారుచు [వ వె?ించి, [కింది కొన గుండా 

బయటికి వచ్చుచుండును. యం[త = ఆధార ఫలకములో 

నున్న [పతి కాలువకును |క్రిందికొన వద్ద “బి అను నిమ్మ 
మణ ద్వారముండును, అది అను కడ్డి మూలమున 

“డి అను ( వేలిమీటకు కలుపబడియుండును. ఆ (వలిమీట, 

కాలువలలో నున్న అచ్చుముక్కల అక్షరములను గాని, 

సంజ్ఞలను గాని తెలియజేయుచుండును. పతి నంజ్ఞ కును 

ఒక మీట యుండును. అక్షరముల నడుము ఎడము కొరకు 

ఉంచుకణికలకును, మధ్యమధ్య స్థలములను కల్పించుట కై. 
దిగగొట్టబడిన ముక్కలకును మీట లుండును. 

శకి 

కావలసిన అచ్చుముక్క-లును, ఖాళీస్థల ములను పర్ప 

రచు వస్తువులును, వివిధములగు మీటలను ఉపయోగించు 
టచే “జి అను అచ్చు చటములొనికి వచ్చి చేరును. ఈ 

విధముగ అచ్చులో ఒక పంక్తిలో నుండవలనిన నంజ్ఞణ 
న్నియు దానిలో చేరిన తరువాత, కూర్చబడిన ఆపం క్తి, 

రెండవ బొమ్మలో చుక్కలతో చూపిన చారి గుండా, 
యంత్ర నహాయముే తీనికొనిపోబడి, “కే” అను చక్రము 
గుండా దాని ముందు వైపునుండి వెనుక వై పునకు 
వ్యాపించియున్న మూసకట్టు లేక నిడువైన కన్న మునకు 
ముందు ఒక స్థానమున నిల్చును. మాటకును మాటకును 
మధ్య ఎడములను నర్జుటక్రై చిలలు మూనకట్టునకు ఎదు 

రుగానున్న ము[దణ పంక్తిలో చేర్పబడును. అవి ఆ ము[దణ 

పంక్తిని సరియైన [పమాణమునకు తెచ్చును. 

మూసకట్టునకు (Mould) వెనుకభాగమున 'ఎమ్*అను 

కరుగు పాత్ర యొకటి కలదు. అద వాయువుచే గాని, 

గాసొలీనుచే గాని, విద్యుత్ తావకమునచే గాని, వేడిచేయ 

బడును. (రెండవ బొమ్మలో చూపబడినట్టు) పోతబోయ 

వలసిన అచ్చుముక ల పంక్తి, మూనకు ముందుఖాగ 

ముననున్నపిదప కరగిన లోహా[దవము కరుగుపాత 
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నుండి ఒక పంపుయొక్క సవోయమున అచ్చుమూన 
లోనికి పోయబడును. ఆ లోహ్మదవము ఆ సంజ్ఞలళో 

వడిన వెంటనే ఘనీభవించును. ఆవిధముగ తయారయిన 

లోష్టకము యొక్క భాగమున అచ్చుముక్క-లచే 

నేర్చడి యెత్సైన సంజ్ఞల యొక్క ము[దలు ఏర్పడును. 

సరియయినపొడవు మందము ఉండునట్టుగా ఆ లోష్టకము 

కోయబడి, స్వతశ్చలనముచే (automatically) అచ్చునుండి 

తొలగిపోవును. తరువాత ఆ పంక్షి మూనకట్టునుండి 

ఎత్తబడి [పక్కకు జరపబడును. అప్పుడు అచ్చుముక్క 

లకు వై భాగముననున్న పండ్లు (1664) బొమ్మలో “ఆర్” 
అనుచోట గల కడ్డయొక్క కొక్కె ములను పట్టుకొనును, 
దీని ఫలితముగా యం[తము యొక్క ఉపరిభాగమున 

నున్న విభాగమునకు (Distributor) ఆ అచ్చు ముక్కులు 

వికి లేపబడి చేరుకొనును, ఆ అచ్చుముక్కలు యం శా 

ధార ఫలకము యొక్క అడుగుభాగమునుండి బయలు బేరి 
అతురపం క్షిలోచెరి అక్కడనుండి మూనకట్టు ద్వారమున 
ఆధార ఫలకము యొక్క వె భాగమునకు తిరిగిచేరును. 
ఈ (పదతీణ [కమమువలన ముద్రణకార్యము అతి వేగ 

ముగా జరుగును. అది కైపు వేగమును ఎన్నో రెట్లు 

మించును. (పస్తుతము భిన్న భిన్న ముద్రణ కార్యములను 

నిర్వహించుటకు అనువైన వేరువేరు రకముల వం క్షి 
ముణములు అమలులో నున్నవి. ఆధునిక యం[తములు, 

[వకటనములకు, (వదర్శనములకు సంబంధించిన విన 

చం, 
0) 
రా 

యములనే కాక పఠనవిషయములను గూడ అచ్చుకూర్చ 

గలవు. లోవామును కరగించుటకు విద్యుచ్చ _కిచే వేడి 
చేయబడు లోవాపాతమును ఉపయోగించుట, ఇటీవల 
జరిగిన అభివృద్బియైయున్నది. దీనివలన సీసపుపొగలచే 
గలుగు బాధతగ్గుటయేగాక లోవాముయొక్క ఉష్టో 
(గతను మిక్కిలి నూక్ష్మముగా [కమపరుచుటకు కూడా 
పలుకలుగుచున్నది. 1 92 రవ సంవత్సరమున |ప్రవంచమం 
దంతటను 60,000 వం క్తి ముదణ యం[తములు 
ఉప యోగమునందుం డెను. 

న ఏకముద్రణ యంత్రము (34010006): ఈ 
యం[తమునందు [పతి నంజ్ఞ్ఞ యు విడిగా అచ్చుపోయబడి 
అక్షరవం కులయందు స్వయముగా కూర్చబడుటచే దీనికి 
ఏకముద్రణ యం[తము అను పేరు సార్థక మగుచున్నది. 
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దీనిలో మీటలబల్ల, పోతపోయు యంత్రము అను శకెండు 
వేరు వేరు యం|శతభాగములుండును. దీనిని తరచుగా 
ఒకే పనివాడు నడిపించుచుండును. సీటలబలయు ఫోం 

భా / 
నో అటో తీ సో ఐటి బోయు సాధనమును ఒ శీవనిని ఎడశెగక చేయుచుండుట 

వలన, వీటిలో వదైన తాత్కాలికముగ ఆగిన యెడల, 
లో రో అలీ అ జ కో wi? గో రెండవదానికి ఆటంకఠకములకుండ, యము [దణ 'కార్యము జరు 

గునట్టు ఈ సామ([గి అమర్చఎడి[మున్నది. మీటల బల వె య ఓ న 

కూర్పుజరుగును. అది పోతయం [తము కొరకు కాగితమును 

స్వ్వాధినమునందుంచు రిబ్బన్నుప్తి రంధములు చేయును, 
ఈ మీటబల సె 225 మీటలుండును. శువుకొటు అన్ని CY) గం జలం టు 

(ప్రమాణపు (81204274) మై పుయం[తములలో ఉండునట్లు 
(యా 

గానే ఇందు [పతి అతరమునకును సంజ్ఞా క్రోముము ఒకే 

విధముగా నుండును. ఆ మీటలు మీట కడ్డీల మూలమున 

ములు చిన్నమువలక ముల (Pistons) (కిందినుండి గాలిని 
(వ పళ పెట్టును. కార్యక రృ (Operator) మీట నొక గాగొనే 
సిధానముల డ్వారా (ప వేశించిన గాలి కాగితపు రిబ్బను 
నందు నంజ్ఞానుకూలము శై న రం|ధ ములను చేయును. 

మీటను వదలినతోడ నే కాగిశమును సా్యాథినమునందుంచు 

కొను రిబ్బను ముందునకు జరిగి తరువాతి సంజ్ఞను (గ్రహిం 

చుటకు సిద్ధముగనుండును. ాగితపురిబ్బనునం చేర్చడిన 
రంధనముచాయము పోతపోయు యం[త్రమువద్ద 

మూసవై నున్న వలసిన సంజ్ఞను [గ్రహించుటకు వీలుగా 
అచ్చుముక్కను అమర్చునట్లుగా రం|ధములు చేయు ఇనుప 

సాధనములు ఏర్పాటు చేయబడినవి. రం[ధములు చేయు 

యంత్రసామ।గి, వీటితోపాటు అెక్కించుటకును, సరి 
చూచుటకును కావలసిన పరికరములు మీటబల్ల వై 

నుండును. లెక్కించు సాధనము, పం కిలో కొట్టబడిన 

(పతినంజ్ఞయు ఎంత వెడల్పుగానున్నదో లెక్కించి, 
పంక్తిలో ఇదివరకు కొట్టబడిన నంజ్ఞల యొక్క వెడల్పు 
నకు కలుపును, దానినిబట్టి ఒక్క సొరిచూడగా నే, పంక్తిలో 

ఇంక ఎంత స్థలము మిగిలియున్న దో కార్యకర్త "తెలిసికొన 

గలడు. సరిచూచుయం త్రమునందు ఒకనూచికయుండును. 

ఎడమును నూచించు పట్టీని (space-bar) నొక్కిన వెంటనే 
ఆ సూచిక ఒక్కౌకసారి ఒక్కొక్క గంటును సెకి లేవ 
నెత్తుచుండును. అప్పుడు పదములమధ్య సరియైన ఎడము 
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ఏర్పడును. నరిచూచు యం తమునందు కొలతబద్ద కల 

ఒక స్తూవము కూడ కలదు. కార్యకర్త ర కావలసిన సంజ్ఞ 

లను, ఎడములను వం కిలో అమర్చినతరువాత, ఆ సూవము 

పం క్షిని సరిచేయుట శె. న్వతశ్చలనముచే గిరగిర తిరుగును. 
కొలతబద్ద యొక్క చెభాగము చిన్న నమకోణ చతుర 
(నములుగా (Rectangles) విభజింపబడి "యుండును. 

ఒకొక చతుర[సములో మీటబల్ల పై మ నున్న మీటలతో 

సంబంధమును చూపు సం ఖ్యలుండును. పంక్తిలో కావల 

సిన సంజ్ఞలు చేర్చబడినపిదప నూ చిక నూచించిన ఈ రెండు 
సంఖ్యలకు అనుగుణముగా నుండు మీటలను కార్యకర్త 

నొక్కుచుండును. మీటల వలన ఏర్పడిన రం|ధములు, 

ఎడములను ఏర్పరచుటకును, పం. క్తి యొక్క ఎడమును 

నరిచెయుటకును చీలలను పోతయం[తమువద్ద అమర్చును. 
పోతయం[తము సంపూర్ణముగా న్వతశ్చలనముచే వని 
చేయును. అది మీటబల్ల వై వై రం|[ధములు చేయబడిన రిబ్బను 

అధీనములో నుండును. అచ్చువెశ్లులో 225 అచ్చు 
ముక్కు లుండును. వివిధ సమ్మెశనములకు [పత్యామ్నా 

యముగా వివిధ సంజ్ఞల నుంచవచ్చును. లేదా (పాత 

అచ్చుముక్కల పెన్లైను తీనివై చి, [కొత్త పెనైను యం[త 

ములో నమర్చవచ్చును. అచ్చుముక్కలవై ము[చాకర 

ముల న్వరూవము పోతపోయబడును. అచ్చు అక్షరము 

యొక్క. [క్రింది భాగము మూనకట్టులో పోతపోయ 
బడును. ఇదివరలో వర్ణించిన విధమున పోతయం|త 

మువై ము[దాక్షరములు (అవర) పం క్తిగా వర్పడును. 

అచ్చు అతరములను కూర్చి అమర్చి పెట్టు సాధారణ 

చటటములో ఈ పం క్తులన్నియు కూడుకొని సిద్ధముగా 

నుండును, ఇట్లు బహు విధముల ఉవయోగకరవముయిన 

ఏక ము దణయం [తము వార్తా ప(తికలు, [గంథములు, 

చిల్లర విషయములు ము[దించు ననేక కార్యస్థానములలో 

ము దణమునకు వలసిన వివిధ కార్యములను ఒకేచోట 

జరుగుటకు వీలును కలిగించున.దై యున్నది. ఒకసారి ఉప 

యోగించిన అన్ని అచ్చు అతరములను తిరిగి కరగించి, 
[కొత్త సంజ్ఞలను తయారుచేయుటకు ఈయం [తము 

తోడ్పడును. అందుచే ఈ (క్రొ_త్తవద్ధతి ఆర్థిక సౌలభ్యమును 

. చేకూర్చినది. వకము[దణ యం[తము ఈ విధముగా ఒక 

అచ్చుకూర్చు యం[తముగాసె కాక అచ్చు వెయు కార్య 
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అజంతా 

స్థానమునకు కావలసిన వస్తువులలో వెక్కి ంటిని సమ 

కూర్చ గల ము[దాకర నంధానిగా కూడ ఉవయోగ 

పడుచున్నది. 

డౌ. గ. శీ. శా 

అజంతా ;. అజంతా హిందూ దేశమునందు మీక్కిలి 

(పాచీనమయిన కళా ఇ త్రముగా విఖ్యాత్వమైయున్నది. 

ఇది వాస్తుశాస్త్ర శిల్పశ్యాన్రములను నరనముగా సమీక 

రించి రచింపబడిన |పాచీన హైందవ భి త్తి చిత్రలేఖనము 
లకు ఒక అనద్భశమును, అద్వితీయమును అగు నుదా 

హరణము, 

(ప్రవేశిక 
స్టలము = అజంతా అను [గామము సు[పసిద్ధి చెందిన 

గువో మందిరములకు వడుమైళ్ళ దూరములో నున్నది. 

(20.80 ఉ. 7545. తూ) ఈ గువాలు ప్రస్తుతపు 
బొంబాయి రాష్ట్ర) మున కొరంగాజాదు జిల్లాయందలి 

ఫరద్ పూరు అను [గామమునకు మిక్కిలి నమీపమున 
గలవు. [పకృతి సౌందర్య రనజ్ఞుడగు ఒకానొక కళొ 

నిష్టాతునిచే ఈస్థలము వరింపబడినది. హరిత తృణాది 

సౌందర్యముతో ఇరుదరుల నొరయుచు పారు సెల 

యెటితో లోయ అత్యు త్తమముగా ఛానించు తరుణమున 

భికువులకు పకాంత వర్హావానముగా ఉపయోాగవడుట 

కయి ఈ అజంతా గువాలు తొలుచబడినవి. * 

ఈరీతిగా గువాలు నుందరనుందర పరినరములలో 

నిర్మితములయినవి. ఇచ్చటి నహజళోభయు, వివిక్తతయు, 

భఫిమువులు [ప్రశాంతముగా ధ్యానము చేసికెనుటకును, 

కశాభిజ్ఞులును, వాస్తుశ్నాస్త్ర పండితులును ఆ వేశపూరీతు | 

లగుటకును తోడ్చ డెను. 

భూగర్భశా స్త్ర విషయము :. వాఘోరా (1728022) నది 
నానుకొనియున్న చరియ పొడుగునను, దాని మధ్య 

భాగమునందును ఈ గువాలు |తవ్వబడినవి. ఈ చరియ 

అర్థచం[చా కారమును కలిగియున్నది. మొదటి గువా 

మొదలుకొని పడవగువావరకు చరియ యొక్క ముఖ 

పాతము సావేత్షముగా [కమముగాను, పిమ్మట ఆకస్మి 

కముగా 'మిక్కిలి నిలువుగాను పరిణమించుచున్నది. 

వస్తుతః ఈగువాలలో నగపాలు గుహలు వళ్చిమాభిముఖ 
ముగాను, తక్కు సగపాలు గువాలు (పొజ్ముఖముగాను 



అజంతా 

కనిపించును. మొదటి గుహ మొదలుకొని ఏడవ గువె 

వరకు వెనున్న కొండలవరున క_త్తివాయిన లెను, ఆగువా 

లన్నిటిని దాటి జలపాత మునకు చేరువరకు క్రమముగా 

వి _నృతమగుచు కనిపించును. జలపాతము యొక్క ఎళ్టు 

మొత్తముమీద 178 అడుగులు, అందు పడు కతలు 

కలవు. అంత్య కత్యుకు “నత్కుండు" అనిచేరు. నత్కుం 

డము నుండి వాఘోరానది తిరిగి |[పవావారూపమున 

బయలుచేరును. 

ఈ గుహాలయములు (ప్రచండ ిలాఖండముల నుండీ 

నిర్మితము లై యున్నవి. వీటి పొడవు 600 గజములకు 

పెగా నున్నది. అనంపూ ర్తిగా నున్న వాటితో కలుపుకొని 

ఈ గుహలన్నియు ముప్పదియై యున్నవి, విటి అడుగు 

తలము నమముగాలేదు. ఎనిమిదవ గువా అన్నింటికం"ు 

మిక్కిలి తగ్గుగాను, నీటిదరికి విశేషముగా దగ్గరగాను 

ఉన్నది. 29 వ గుహ అన్నిగువాలకంటు ఎత్తయినది. 

ఈ గుహలను నదితోను, ఈగుహల నొండొంటితోను 

కలుపుచున్నట్టి ప్రాచీన సోపానములు ఇప్పటికిని అచ్చట 

చట కాననగును. మిక్కిలి [పొచీనములయిన గుపొలకు 

సామీష్యము నందును, ఎదుటనున్న కొండల యొక్క 

ఉన్నత |ప్రదేశములందును కొన్ని ఇటుక కట్టడముల 

అవశేషములు అచ్చటచ్చట కనుపించుచున్నవి. 

ఈముప్పది గువాలలో 9, 10, 19, 26, 29 
సంఖ్యలుకల గుహలు చై త్యశాలలు (లేక సామాజిక 
ఆరాధనశాలలు), శపించిన గువాలు నంఘారామములు 

లేక వివోరములు (అనగా ఖితువులకు నివానస్థానములు. 

త్రవ్వుపద్దతి :. అసంపూర్తిగా త్రవ్యబడి నేటికిని 
(పాథమీక స్థితియందు నిలచియున్న (కొన్ని) గుహలను 

బట్టి ఈ గుహలను [తవ్వుటయందు అనుసరింవవడిన పద్దతిని 
మనము సులథ ముగా ఊహింవ వచ్చును, మున్ముందుగా 

వాస్తు శాస్తా భిజ్ఞ సార్వభొము డొకడు నమ్మగముగా 

ఈ గుహోనిర్మాణ విధానమును పరికల్పించి యుండు 
ననుట స్పష్టము, అందతడు వా స్తుశా(న్త్రృము, అలంకర 

ణము, ధ్వనిళిలృము తక్షణాల౦కఠళణము (అది [వలంబ 

శిల పట్టికా రూవమునగాని జ్యామితి రీతులలో గాని 

ఉండవచ్చును) మున్నగు వాటి వివరములను, సమృద్దిగా 
వెలుతురు కల్పించుటకును, చూపరులకు మనోహారమగు 
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దృశ్య ములభిం సుటకును వటనన ఏర్పాట్లను చతణముం 

విసీ రవ 
అని DY) 

పథకము పేని యుందును. 

అదో అక 

సును, నన్ని ౪ ౫ ములనుకఘుందు అతడు తొలుదొ ల్తనే 

దేశియమైన చిన్న ఉలిచేతను, ను జ్లిచేతను, ఒకప్పుడు 
ఇిలయందు లో న కల్ప్చింపగల బరువె నటి bho దా ర 

మొనగల ఒకరిని గునవము చేతను, 

సింయషుటు 

గువొాలను తొలుచు 

వలి సాక నగా NAAM ట్ల గ నీదించును. ఘు ట్ట మొదట 

కఅిటోొగు గ్ కాని, రంగుల పలపఫు రాతీటో గాని గూప్ర 
రఫి ne 

"రేఖను గీచి, వీఆంనమునుండి fob మునకు తొలుచు 

వనీ ఆరంఖింవబ డెను. రాగికో “రంత మూడు అడుగుల 

లోతుగల నందులను ౪ "ట్టిన సీదట, మధ్య నున్న కాళి 

కట్టలను వగులగొ ట్టి గీసి సై చి అవసరమయిన తావులలో 
stat 

స్థా అశిలాఖంగు ము అను వదఖ పి గి చు, వాటిని పిమ్మట 

స్పంభములుగా గాని, పగ ఫ్రం శిల్పములు గా గాని, ఇతర 

వాస్సుళా స్త్ర = శల్సు 9%. By ద గృలతణముబఖు గలవాటినిగా 

గానీ, సిర్గిష్ట ని పఏిధాసానుసొరముంగాగా మల చుచుండిరి, ఈ 

విధముగ నేలమట్టము శగులువరకు ఖనన కృత్యము 

సాగెను. మలుచుట, 

ఉనే జరిగెననుటను 

అనంపూ ర్షిగ నీ ర్మాణములయిన గుసొలు తెలివిడిచేయు 

చున్నవి. 

వర్ణ చిత్ర ఏధానము:. ర ంగు'వేయుటకు ఆధారముగా 

ఖి శ్రిలమును, పతానమును సిద్ధ ముఃచేయు విధానమును, 

నర్లచిత విధానమునందు సొం“కీతిక విద్యా (పగల్భతను 

చూచినదో చిత్రకారునకు గొవృ కెళల్యము, ఊవో 

సమృద్ధి గలదని స్పష్టమగుచున్నది. రాథిపొడిగాని, ఇనున 

అయితే గండశిలను తొలుచుట, 

తర్చిదిద్దుట- శ్ర పనులన్ని యు ట్ 

మట్టిగాని, బంకమట్టి, ఆవుపపడ తరుచుగా పొట్టుతోనో, 

ఊకతోనో, వనన్పతి పీచునోనో కలిసి, “పెసర కషాయ 

ముతో గాని, బెల్లపు నీటితో గాని, జిగురుసదార్గముగా 

నూరి ఆ పదార్థమును క 'థినముగాను, గరుకుగాను ఉన్న 

9లాతలమువై గట్టిగాను, నమముగాను లేపనపట్టిగా 

మెత్తుదురు. ఆ లేవన పట్టిక విషమ శిలాతలమును గట్టిగా 
పట్టుకొనును. అట్లు గట్టిగా వట్టుకొన్న ఆ లేవన పట్టిక, 

0౧ డ్డ ళు (ల 

తడిగా నుండగనే దాని నొక కర్గికతో చదునుగాను, 

నునుపుగాను చేయుదురు. చానివై చక్కగా సున్నము 

కొట్టగా, ఆ లేపన పట్టిక అసున్నము నాకర్ణించును. 



ఆ స్థలమంతయు ఎండి నమీదగాని దానికై రంగు వయరు. 

రంగు వేయబడునవుడు (శీ శ) కుమా రస్వామిగారు తలంచి 

నటుల ఆ (పదేశమంతయు తడిగా నుంచబడుననుట అను 

మానాన్ప్పదము. 

మొదట రూవనేఖలు గీచి, వాటిలో రంగులతో చిత 

లేఖనము జరుపబడును. ఆరూపరెఖలు సర్వదా మొట్ట 

మొదట ధాతురాగముచే గాని, ఎట్ట నుద్దచే గాని న్పష్ట 

ముగా గీయబడును. ఆ రేభాకృతులలో ఎరుపు రంగు 

నింపబడును. దానిమీద మిక్కిలి వలుచనై అచ్చమైన 

పచ్చనిమట్టి పవూయబడును. అపుడు దానిగుండా ఎజ్జదనము 

కనిపించుచుండును. స్థానికముగా లభించు రంగులు భిన్న 

చాయలతో పూయబడుచుండగా కపికవర్గముబే గాని, 

గాఢథమెన ఎజుపు లేక నలుపు రంగుచే గాని, స్థూల 

నూవ్యము లైన ఛాయలచే గాని, బిందువులచే గాని, పత 

'కేఖలచే గాని రూపనేఖయు నవీకృత మొనర్చబడును. 

దీనిచే రూపనేఖకు నంపూర్షముగా |పమాణ భూతమును, 

వలయితమునగు ఘనపరిమాణగుణము మఘటిల్లును. 

ఇందు ఉపయోగింపబడిన రంగులలో ధాతురాగము, 

కుంకుమ లేక సిందూరము, వారిదళము, నీలిమందురంగు, 

నీలి మెలుతు త్తము (Lapis lazuli blue), కజ్జలము, ఖడి 

మట్టి, 'జేగురుమట్టి, ఆకుపచ్చరంగు మున్నగునవి పేర్కొన 

దగినవి. రంగులన్నియు స్థానికముగ అఖించియుండును. 

కీని మెలుతు త్రము (Lapis lazuli blue) మాత్రము జయ 

పూరు నుండి గాని, దేశపు బహిర్భాగమునుండి గాని 

తెప్పింపబడియుండును, మిీ[ళవర్షములు కూడ అపురూప 

ముగా ఉపయోగింవబడెను. బూడిద వర్ణము. 

వర్షములన్నియు సమసాం[ద్రతతొ ఉప యోగింవబడ లేదు. 

అది విషయమును బట్టియు, స్థానిక వాతావరణమును 

బట్టియు నిర్ణయింపబ డెను, 

అజంతా చితలేఖనమునందు సాధారణముగా (పాచీన 

పైందవ చిత్రలేఖనము నందువలె వర్ష సాంకర్య వై లవ 

ణ్యము (పధానలమ్యముకాదు. భి త్రితలమును (పధాన 

ముగా జాజుమన్ను, పచ్చమన్ను మున్నగు సొం|[దమును, 

గాటునయినవ న్నెలతో అమేయములయిన భావములతో, 

ఛాయలతో నింపుటకె యత్నించుటయే [పధానలత్యుము. 

ఇట్లు పరిపూర్ణ రచనతో, గాటయిన రంగులతో త్తి 

ఉదా; 
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తలమును నింపుట [పొచిన చిత్రలేఖన "గౌరవమును 

అతిశయింప జేయును. 

కాల గణనము :. పదవ గుహా ఒక చై_త్యశాల, అందు 

రెండు శాననములు కలవు. అవి ఆగువో నిర్మాణ కాల 

మును నిర్ణయించుటకు తోడ్పడుచున్నవి. ఆ శాననము 

లలో నొకటి ఆ గువో ముఖతలమున చెక్క బడియున్న ది. 

రెండవది దాని యెడమ వసారాగోడమీద చి|క్రింవబడి 

యున్నది. (ప్రాచ్య పాశ్చాత్య కానన పరిళోధకులలో 

[(ప్రముఖుడయిన |ప్రొఫినరు లైడర్సు (L1ide[5) యొక 

అభి పాయము [ప్రకారము ఆ రెండు శాన నములలో 

చి త్రింపబడిన శాసనము కే. శ. రెండవ శతాబి బి మధ్యభాగ 

మునకు చెందియున్నది. గువో ముఖతలమున చెక్కు బడిన 

శాననము అంతకం“కె [పొచీనమయినది. ఇట్లనుటకు 

కారణము అందలి కొన్ని వర్షములు అశోకుని శాననము 

లందలి వర్ణాకృతులను కలిగియుండుట యే, ఈ శాననము 

నందు ఈ గువో పురోభాగమును “వాసిష్టీ పు త్తకటవోడి”” 

అనువాడు మలిపించి, చాన మొనగినట్లు (వా యవఐడి 

యున్నది. ఈ శాననము మవోచైత్య వా తాయన మునకు 

కుడివైపున నెదుట చెక్కబడియున్నది. ఆ కాలమున 

దషిణావథమునందు అత్యంత వి_స్హృృతమయిన రాజ్య 

మును ఆంధ శాత వఎవాపవానులు వపరిపాలించుచుండింి. 

ద&ిణాపథము నందును [వస్తుతము ఆంధ [పదేశముగా 

పర్పడియున్న [పాచ్య [ప్రదేశము నందును, [ప్రస్తుతము 

బొంబాయి రాష్ట్రములో ఒక భాగముగా వర్చడియున్న 

వళ్చినపదేశమందును బౌద్ద కల్పము యొక్కయు, వాస్తు 

శాస్త్రము యొక గ్రాయు అభివృద్ధిని క కల్పించి, శాతవాపహా 

నులు విఖ్యాతులయిరి. దతీణావథము నందలి సతి 

చివ్నాములు- అవి కొండనే, బేడ్సా, కాన్లే మున్నగు 

స్థలములందలి (ప్ర స్తరములను తొలిచి నిర్మించిన గువో 

మందిరముల వంటివై నను ననే, (లేక) భట్టిపోలు, అమ 

రావతి, జగ్గయ్య చెట మొదలగు తావులందు గల నిర్మా 

ఇాత్మక నిదర్శనముల వంటివై నను సరే నిర్మాణ విధా 

నము, సాం శేతికరచన, సన్ని వేళములయందలి సామ్యము 

మున్న గువానిశే పూర్వోక్తమయిన అజంతా యొక్క 

పూర్వ కాలికతను |ధువపరచుచున్న వి. పదవగువా యొక్క. 

ఎడమగోడ యందలి చి[త్ర లేఖన మునకును, దీనికి సమశా 
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లికమయి, నెండవ ళతాబ్టికి చెందిన కొండ నే, కాశ్రవద్దను 

గల శిల్ప విన్యానమునకును, న్యన్హ్ర ధారణము నందును 

ఆభరణములు, నై తీక లతణములు మానవ విగహము 

లందు [నదర్శించుటయందు నన్నిహితమయిన సామ్యము 

కలదు. 

తొమ్మిదవ గువాకూడా బకచైత్యశాలయ యున్నది. 

దానికిని పదవ గుహకును నిర్మాణ రచనా విషయమున 

పోలిక కలదు. ఈశరెండును దాదాపుగ నమశకాలికములు. 

తొమ్మిదవ గువా 10 వ గువాకంచు కొంచెము పూర్వ 

కాలికమని కొందరు వాదించుచున్నారు. కొంద రది 

1 0వ గుహకంకు కొంచెము అనంతరకాలికనుని వాదించు 

చున్నారు. 12 వ గుహ ఒకవిహోరము. అందు కుడి 

మూలనున్న ఒక కొట్టునకు ఎడమవైపున వెనుకనున్న 
గోడపై ఒక శాసనము కలదు. అందు దీనిని (గుహను) 

ఘనమడదుడను వణిజుడు కట్టించి యిచ్చెనని [వాయబడి 

యున్నది. ఈ శాననము 10 వ గుహయందలి వాళిస్టీ 

పు త్తకటవోది శాసనలిఖత ముకం“ అనంతర శాలికమనుట 
"ఎట్టు. 

1 ఏ వగువా ఒక చిన్న వివోరము. దీని ముఖ భాగము 

పడిపోయినది. 1 2వ గువాయందువలె ఇందొక స్తంభరహిత 

శాల (07145) కలదు. అందు మూడు [పక్కలందు కొట్టి 
డలు ఉన్నవి. ఒక్కొక్క కొట్టిడీలో ,రెండేసి రాతి'సెజ్జలు 
కలవు. ఒక కొట్టిడిలో ఎత్తైన రాతి దిండ్డుగూడ నున్నవి. 
ఎనిమిదవ గువ్వాలయము కూడ ఒకవివోరము. అది అత్యం 

తము నిమ్నతలముననున్నది. ఆ గుహాలయము విశేష 
ముగా నాశనము కావింపబడియున్న ది. అందలి తలము 

విద్యుద్దీపములను సమకూర్చు విద్యుగుశ్చాదక యం|త్ర 
ములను స్థావించుటకు అనుకూల [పదేశముగా ఉపయోగ 

పడుచున్నది. 
8,9, 10, 12, 18 సంఖ్యలుకల అయిదుగువాలు 

[క్రస్తుశకముకంశకు ఫూర్వ్యకాలమునకు చెందినవిగా కనిపిం 
చుచున్న వి. 

ఇయ్యాద్య గుహాఖనన, కార్య సంరంభానంతరము 
వాకాటక రాజుల ఆధిపత్య కాలము వచ్చువరకు ఈ సృ 
నాత్మక కార్యమునందు ఒక విధమగు స్తబ్ధత యెర్పడి 
నట్లు కనిపించును. వాకాటక రాజుల రాకతో శిలాఖన 
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నము అత్యధికముగా భారి యెత్తున ఆరంగింపఖ డెను, 

వాకాటక రాజులును, ఉత్తర సాందూస్థానమునందు 

సా[మాజ్యాధిపత్య మును వహించిన గు _ప్పరాజులును నను 

కాలికులై_ యున్నారు. ఈ రెండు రాజకుటుంబములును 

వై వాహిక సంబంధమును కథిగియుం బెను. పరమందు 

నిర్మింపబడిన గుహాలయ ముల యొ క్క ఆదర్శము, వాటి 

యందలి చిత్ర లేఖన నంవద కారణములుగాసో _ క్ర భాత్త్మ క్ర 

మును, సృజనాత్మక మునగు ఫీ "ర్య మునందు గుప 
శ వలల 

చ[క్రవర్తులను మించవలేె నను సముంచిశ స్పరాభావమే 0 “gp 

కారణముగానో ఈ పునరుశ్ణీవన విషయక మయిన [వచో 
a aa లీ + + ఖీ దక శకి ఎదియెననున్రర.. శః మునకు 

రమణీయములయిన గుహాలయములు అఖభించినవి. ఇవీ 

ఈ కాలమున (ప్రవ BD మూ? ర్స నిర్మా 

“రాలఅమునందడు 

వాసు వివ, 
ఫ్ర 

మున్నగు సా కి గి 

meld CY) 

ణము, చిత్రలేఖనము 

నిదర్శనములు. 

అమ్యు త్త తమ 

మీటి బ్రో “వెక్కి రటీ ఉత్చ॥ థ్ ) ్రఖివృద్ధులకు 

కారణము ఉద్యోగుల యొక శ్రాయు, వశ్చగుల్మము నందలీ 

(నేటి బేసిమ్, అకోలా ఢీ జిల్లా, బెరార్సు వా కాటక రాజుల 

సామంతుల యొక్కయు, బొ దార్యమే. వాకాటక 

రాజగు వారిసేనుని (క శ. 475500) మంగి 
వరావాదేవుడు, 16 వ గువాలయమును బగ్గ నంఘము 

నకు సమర్చించెను. 17 వ గువోలయమును వారిసేనుని 
సామంతుడు అళ్మకు ఉను రాజకుమారుడు దాన మొన 

రృను. 

1, 2, 16, 17 సంఖ్యలుకల గువోలయముల 

కాలాను[కమమును గూర్చి విమర్శించినచో, 1, 16 
సంఖ్యలుకల గువోలయములు సమళశాభికము అనియు, 

17 వగువా, వాటికి అత్యంత నన్నిపహొతో త్తర కాలిక 

మనియు, 2 వగువా ఆ గువోలయ (శేణిలో తుట్ట 

తుదకు నిర్మితమయినదనియు, విద్వాంసు అందరును 

అంగీకరించిన విషయ. కాబట్టి ఈ నాలుగు గువోలయ 

ములును క. శర్వ శతాబ్దికి చెందినవనియు, [8 శర్వ 

శతాబ్ది మధ్య భాగమున నిర్మాణ కార్య కి, క నంబంధించి 

నట్టియు, అత్యంతో | గమును, ఫల పదమునగు కాలము 

ఘటిల్లిన దనియు శేటపడుచున్న ది. 
26 వ గుహ కొంచెము అనంతర కాలమునకుచెందినది. 

కుడివైపు దర్వాజా వైభాగమున వరండాకు వెనుకనున్న 
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గోడ శానన మొకటి చెక్కు బడియున్నది. అందు నుగతా 
లయము (బుభ్రాలయము)ను బుద్ధభ[ద్రు డను నొకభికువు 
ధర్మము బెసినట్లు [వాయబడినది. ఇతడు భవ్వి రాజునకు 

స్నేహితుడు. భవ్వి రాజు అళ్ళకుడను రాజునకు మంతి. 

ఇతడు 17వ గుహాలయమునుకట్టించి యిచ్చిన వాడుగాని, 

అతని ఉత్తరాధికారిగాని మైయుండవచ్చును. లేఖన 

శాస్తానుసారముగ, ఈళాననము క్రీ. శ. ఉళ50=ల్ బిల్ 

సం॥రముల మధ్య కాలమునకు చెందినదిగా నిర్హయింపబడి 

నది. కావున క్రీ, ళ. ర వ శతాబ్ది పథమార్గ భాగమునందు 

శిల్పవిద్యా విషయకమును, క ళాత్మక మునగు [కియా 

సంరంభము (ప్రవర్తి ల్లినట్టును పడవళళాబ్టిలో ఎట్టిపయ 

త్నముళేనట్లును తలంచుట కవకాశముగలదు. అయినను, 

26 వ గువోకోణమునకు ఎడకువై వునగల సమతలము 

నకు సంబంధించిన కుడిగోడ వె [వాయబడీన ఒకానొక 

రాష్ట్రకూట శానన ఖండము ఈగువోలయములు |క్రీ. శ. 

8, 9 శతాబ్దులలో ఉపయోగమున నుండెనని రుజువు 

చేయుచున్నది. 

స్, వాస్తువు 

అజంతా యందలి ముప్పది గువాలలో రెండు 

గువాలు (9, 10 సంఖ్య గలవి) హీనయాన బౌద్దమత 

శాఖకు చెందిన చై త్యాలయములని తెలిసికొని 

యున్నాము. ఇవి కీస్తు పూర్వయుగమునకు చెందినవి. 

మరి మూడు గువాలు ( 19,26, 29 సంఖ్య గలవి. 

మవోయాన బెొద్ద శాఖకు చెందిన చై త్యాలయములు. ఇవి 

హీనయాన చై త్యముల కన్న చాల అర్వాచీనములు. 

క్రీ. శ. 5, 6 శతాబ్దుల కివి చెందియుండవచ్చును. మిగిలి 

నవి గువో వివోరములు. ఇక్క_డకూడ రెండు స్థూల పీఛా 

అజ౦తా 

ముఖభాగము (facade) నందు ద్వారము పైన గుజ్ఞపు 

డెక్క ఆకారములో నున్న ఒక పెద్ద వా తాయనము 

కొట్టవచ్చిన ట్లుండుట మరియొక విశేష లక్షణము. 
చై త్యాంతర్భాగము న్తూపాక్ళతి ్తంభములతో వేరు 
చేయబడి, గర్భగుడి (నడిబొడ్డు), వి[శాంతి మండపము 

(205ర)చుట్టివచ్చు వసారాలు కలిగియుండును. వసారాయే 
విశ్రాంతిమండపము వెనుక భాగమునుగూడ చుట్టియుండి, 

[పదకిణ వథముగా ఉపయోగవడును. విశాంతీ|పదేశపు 

నట్టనడుమ పూజాన్ధానముండును. అది వై త్యాకారమును 

గాని, లఘు నూపాకారమును గాని, దగోబా (ధాతు 

గర్భము) ఆకారమునుగాని కలిగియుండును... ఇవీయు 

పర్వత గర్భమున తొలువబడినవియే. 

మొదటి దశ చై త్యములు :. [కీన్తు పూర్వము వెలసిన 

వియు, హీనయాన బొద్దుల నిర్మాణములును అయిన 

(పాచీన వైత్యములలో బుద్ధవిగవాములు కాన్చించవు. 

బుద్దభ గ వానుని భేెతికరూవపమును యభథాతధముగ [పద 

ర్భించుట వారి నం[వదాయమునకు విరుద్దము. దీనిని 

వారు వట్టుదలతో పాటించిరి. శతాబ్దములు గడచి మవో 

యాన జౌద్ధము మహోన్నత స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఈ 

లోపమును పూరించుట కై. [పయత్నములు సాగెను. 9వ 

సంఖ్యగల గువో బహిర్భాగ మునందు బుద్దుని నమున్నత 

గములను మనము గుర్చింపవచ్చును. నాలుగు గుపహాూలు,. 

(8, 12, 18, 80 సంఖ్య గలవి) [క్రీస్తు పూర్వపు హీన 

యాన బద్ద్ధశాఖకు నంబంధించినవి. మిగిలినవి అర్వాచీన 

' కాలమున విలసిల్లీన మహాయాన బెద్ధళాఖకు సంబంధించి 

యున్నవి. ఈ వివోరములు పెన పేర్కొన్న మవాయాన. 

వైత్యములతో సమకాలికము ల్రై యుండియుండును. 

వై త్యాలయము లన్నిటికిని సామాన్యమగు ముఖ్య 

అక్షణములు కొన్ని కలవు. వీటి వైకప్పు గుమ్మటము 

"లేక కమానురూపములో నుండును. చైత్యము వెలుపలి 
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విగహములు ముందున్న చెక్కుడముల పై తిరిగి చెక్కు. 

బడెను. అయినను పూర్వవై త్యాలయములందలి వాస్తువు 

నిరాడంబరమె, అర్వాచీన చైత్యముల వాస్తు నిర్మాణ 

ముతో అత్యంతము భిన్నించుచున్నది, 

9వ సంఖ్య గుహ: ఈ గువాయొక్క వాస్తు లక్షణ 

ములన్లు సంగవాముగ వీక్షించినచో సై అంశము విశద 
మగును. ఈ గువా చతుర[స్తాకారములో నున్నది. దాని 

వెనుక కొనను దగోజాయు, దాని చుట్టివచ్చుచు, వర్తుల 

_స్టంభపరంపరయు గలవు. ఇది వి శాంతి మందిరజ్ఞానము. 

దగోబా మీది. నుండము అర్గవర్తులముగా నుండి, విషమ 
వృత్తాకార మైన దిమ్మను నిలచినది. ఈ దిమ్మ ఎత్తుగా 

నుండి నిరలంకృతముగా నున్నది. దాని చుట్టును కంచె 

కట్టు ఉన్నది. మీదికి పోయినకొలదియు ఇది తలకిందైెన 

పిరమిడు రూపములో నున్నది. శిఖరభాగమునందు 

రెండు దారునిర్మిత ఛత్రము లుండిన ట్లూహింపదగియు 



అజంతా 

న్నది. ఛ[తదండ ములను నిలుపుటకు వి భాగమున కల్పిం 

పబడిన గుంటలు దీనికి నిదర్శనములు. ఈ గుహయందలి 

సంభములు సాధారణాలం కారము మాతము కలవియై 

అష్టకోణాకృతి కలిగి, [కింది దిమ్మకాని, మీది దిమ్మ కాని 

లేకుండనున్న వి. విశ్రాంతి మందిర భాగముల 

చదునుగా నుండి శెండు చిన్న కిటికీల గుండ వెలుతురు 

లోనికి (పసరించుచున్నది. 

ఈ కాలపు చెత్యముల (పధానలమణ మేమన, అవి 

దారు నిర్మాణములను అంధ|పాయముగ ననుకరించు 

చున్నవి. వాటి పూర్ణాకృతులును ముఖ్య వివరములును 

గూగ చారు నిర్మాణముల యనుక్ళతులే. నాటి లా 

శిల్పులు వీటిలో క శై దూలములను, వాసములను గూడ 

నివ్పయోజనముగవే చొప్పించుటకు సిద్ధపడిరి. 

అర్వాచీన చైత్య సభలు :- అనంతర కాలమున వెల 

నీన మహాయాన చైత్య సభలు మూడింటిలో ఒక్క కున 

29 వ సంఖ్య గుహ అనంఘా రి నిర్మాణము. మిగిలిన 

శెండును అనగా 19, 26 సంఖ్యల గుహలు (పాచీన 

వై త్యముల యురవడినే అఆకృతిగా గలిగియున్నవి. 

అత్యంత ముఖ్యమైన భేద మేమన, వీటిమీది యలంకర 

ణము నువిపులమై, అణువణువునకు (శ్రద్ధతో చేయబడి 

యున్నది. దగోబామీద నే గూళ్ళలో బుద్ధ విగ్రహములు 

చెక్కుట జరిగినది. బుద్ధుడు నింవేసనముసె కూర్చున్న 
యట్లును, నిలుచున్నట్లును, వివిధరీతులలో బుద్ధ వ్మిగహ 
ములు లాజుల సె భాగపు కుడ్య ముల మీదను, విశ్రాంతి 

మందిరపు వెనుక గోడలమీదను చెక్క బడియున్నవి, బుద్ధా 

కృతులు కుప్పలు తిప్పలుగా వీథి నదరున (120266) 
మలచబడియున్నవి. వా_న్తవమునకు గువింతర్చపహిర్భా 

గము లన్నియు నమానముగ శిల్ప బాహుళ్యముచే అలం 

కృతము లై యున్నవి. |పాచీన చైత్యములందలి [పళాంత 
గంభీర వాతావరణము తొలగి దానిస్థా సే వభూళాద్భుత 
శిల్ప నంపద చెలువారుచున్నది. 

మైకప్పు 

అర్వాచీన చ్రైత్యము 

లలో నడికప్పునకును, చె చై_త్యరవా తాయనముల గళ్ళ వని 

కిని గూడ క శ్లైవానములను వాడు ఆచారము త్యజింప 

బడెను. నభాభవనమునందలథి _నంథ ములు నిట్టనిలువుగా 

_తొలువనై నది. పిరమిడు అకృతిలోని పిట్టగోడ వీట్రియందు 
కాన్పించదు. _నంభములు వర్తులము లై చ కాకృతిలో 
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నున్న వలయసు గుంటలుగస్లి, అతాలంక రణముము, ఆభర 

న 4 ; అర్హ, శే a A wha ఇ జజ గ ాక్ళతులు వీటివె చెక (బడి యున్న వి. 
న, wey "సొ శీ యట్టి 6 | 10వ సంఖ్య గుహా పనుల గువో నీర్మాణ వాన్తువు 

నకు సమ్మగ (పశినిధియైన మచ్చుతునక గొ వరిగణింపబడు 

చున్నది. గుహోంతర్భాగము నందటి సంభ ము అన్ని టికిని 

న ౦భపు వెది మ్మాసీద మధ్య ఫాగ మున ఆసీన బుద్దుని 
అటి రం ణి 

వీ గవాములు చెక్కా బడీయున్నవి. 

(Brackets) ముందుకు చొచ్చుకొని వచ్చిన టుండును, 

దూలముల త ADD 

ఇవి మావటీలతోగూడిన ఏనుగులు, జార్టూలములు, 

ఎగురుచున్న మిధునములు, సన్న్యానులు, గాయకులు 

మున్నగు రూవములలో చెక గాబిడినవి. అ|గభాగమునం 

దున్న రెండు న్తంథములపెనీ శన్నులు సాలభంబికల 

ము'పున 
భయాలని 

రూవమున నున్నవి. లాజులమీది 

విగవాములు ఆసీన స్థితిలోను నిస్టుదా కారములోను, 

గదులు గదులుగ చెక్క_బడినవి. ఏటికి నడుమ నడును 

జంతు మనుష్య ఏ|గవాములభో అల్రుకొనిన శీలుగుపని 

కూర్పుబడీనది. 

ఈ గువా వీథినదరు అత్యద్భుతమైన చిత్రములతో 
నలంకరింపబడి యున్నది. ద్వారమంటపము చిన్నదయ్యు, 

అందలి లభలితలలిశములై. యున్నవి. 

ముంజూరు పిన చైత్య వాతాయనము గంఖీరముగా 

కాననగును. దీనికిరు[పక్క_ లను స్థూలాక్ళగి యతవిగ్రవా 

ములు చెక్క_బడియున్న ఏ. 
మైన ఈ భాగ 
మంతయు చిత్ర భావన యందును, వనితనమునందును, 

శిఖరముల నందుకొన్న ది, చితవివరణములయందు నిస్తుల 

రుడ్య న బుద్ధ 

Cl ఇకో స్తంభ ములు 

వీటికి తిరోభాగమున నున్నిత 

నంభవు అంచుకటు వనితనము గలదు. 
ఎవ ట్ 

'సంవదయి, చి[తముల వరిమూోణ ములయందు లాలిశ్య 

మును ముఖ్యముగ గమనింవదగినవి. 

26 వ సంఖ్యగల గువాకూడ మవోయాన చైత్య 

సభా మంటవమే. 19 వ గువాకన్న 

పెద్దది. కాని గువోనిర్మాణము నందును, అలంకరణము 

నందును ఇది 19 వ గువాకు తీసికట్టు అని చెప్పవచ్చును. 

అయినను అది 

ఇచ్చటి చి.తాలంకరణము కడుద్దను చూ పెట్టుచున్నను, 
గో రలు 

చిత్రకారుడు అతిగాపోయి. శిల్పించినాడను భావము 
తోచును. చచితపరిమాణములలో నమత్వలాలిత్యములు 
కొరవడి లయ సమన్వయము శెడినట్లనిపిం చును. ' 



మొదటిదశ : విహారములు :-|కీస్తుపూ ర్వపువివోరములు 

నిరలంకృతము లై, ఆకృతినిష్టురము లై కాన్చించును. 

వీనిలో మధ్య గది యొకటి యుండును. దీని చుట్టును 

మూడు |పక్కలను అరలు (cells) ఉండును. ఈ యరలు 

చిన్న వరిమాణములలో నుండును. [వధాన మందిరముతో 

కలుపుటకు వీటికి ఇరుకుద్వారములు కలవు. అరలలో 

నిడుపు బల్ల లరీతిగ చెక్కి, ఒకథఖాగము తలగడవ ల నుండు 

ట'క_ కొంచెము ఎత్తుగ ఏర్పరువబడి యున్నది. ఇది బద్ద 

సన్యానుల శయన సౌకర్యములు. 

12 వ గుహ మిక్కిలి [పావనమైన వివోరముల 

విభాగమునకు చెందును. కాని 1కి సంఖ్య గునా 

(పాచీన వివోరములకు చక్కని యుదావారణము కాగ 

లదు. దీని నడిమిగది 1 కికే అడుగుల వెడల్పు, 1 6కే అడు 

గులలోతు, 7 అడుగుల ఎత్తు కలిగియున్నది. మధ్య 

మందిరమునుండి వెలువడు అరలు స_ప్పనంఖ్యలోనున్న వి. 

ఇందు మూడు అరలు ఎడమభాగమునను, కుడిభాగము 

నను వెనుక వై పునను శెండేసి యరలును గలవు. బౌద్ద 

భియవులందుకూడ అలంకరణ పీతినిసర్ల్గమగుటచే, వారు 

తొరికాలమునుండియు ఈయరలమీద బుద్ద పవి[తచిహ్న 

ములను, దగోభా, పవి[తమైన కటకటాలు, రాతితెరలు 

మున్నగువాటిని చెక్కు చుండిరి. ఈయంళమున అజంతా 

వివారములు, 

జున్నారు, నాసికు మొదలగు [పచేశములందలి గువో 

వివోరములను బోఠియున్నవి. ఇవియన్నియు కీ, పూ. 

రెండవ లేక ఒకటవ శళాబ్దమునకు చెందినవి. 

అర్యాచిన విహారములు := [కనుముగ బౌద్ధమతము 

జనాదరణమునందు బలీయమగుచు వచ్చిన కొలదియు, 

_ భికతుకుల సంఖ్య పౌచ్చదొడ గెను. వివోరముల వి స్తీ ర్లతా 

పరిమాణములు "పెద్దవయ్యెను. మువోయాన మత విజృంభ 

ణముతో విహారములు దేవాలయములుగ మారజొచ్చెను. 

పూజావి ధానమున క్ష బుద్దుని మనుష్యా కార వి|గహా 

ములను నిర్మించుటకు మహాయానము అనునుతించెను. 

ఈశాలపు విహారములందు వివోరమునకు వెనుక భాగ 

మున వి|గహాస్థాన మైన మందిర ముండుట జచార 

నుయ్యెను. ఓ వ సంఖ్య గువాలో మొట్టమొదటిసారిగా 

పూజావి|గవామును, పూర్వమందిరమును (వ వేళ పెట్టుట 

సమకాలికములై న భాజూ, బేడా, 
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చూడనగును. ఇది అత్యంత |పొచీనమైన మవోయాన 

వివోరము. దినిలో 8% చదరవు టడుగుల వి స్తీ ర్రముగల 

చావడికలదు. వెనుక భాగమున పూర్వ మందిరమును, 

పూజావి[గ్రహమును ఉన్నవి. జౌద్ధజీవితము యొక్క 

ఉత్తమలతణములు దీనియందు (పతిబింబించు చున్నవి. 

గుహ మిక్కిలి విస్తీర్ణము కలిగియున్నది. దీనివాస్తులక్షణ 
ములు బృహదాకార సంపన్నములై యున్నవి. అలంకార 

చిత్రము మితిమీరిలేక పొదువరిలక్షణము కలిగియున్నది. 

ఈలతణములు బౌద్దమతము యొక్క సంయమనశీల 

మును, ఆధ్యాత్మిక జీవితము యొక్క నిరతిశయ వైపు 

ల్యమును నూచించుచున్నవి. ఈ వివోరము E శ 

మూడవ శతాబ్దిలో కాని అంతకుపూర్వము కాని తొలువ 

బడియుండునని తోచును. ద్వారబంధముమీదను, వాశా 

యనములమీదను కనబడు చెక్క_డపుపని అనంతర కాల 

ములో జరిగియుండును. 

11 వ సంఖ్య గల గుహా నిర్వివాదముగ మహాయాన 

గుహలలో పూర్యప్తూర్యతర కాలమునకు చెందినదని 

చెప్పవచ్చును. నాసికు నందలి (శ్రీయజ్ఞ గువాతో దీనిని 

పోల్చుట వలన ఇది కీ, శ. నాల్గవ ళ అాబ్టి నిర్మాణముగా 

భావింపబడుచున్నది. ఈ గుహయందలి వోలు (చావడి) 

మధ్యమ మున నాలుగు సంభ ములున్నవి., " 7వ సంఖ్య 

గుహూలో. ఈ స్తంభములు ఒకదాని నరనన మరొకటిగా 
రెండు వరుసలలో నున్నవి. 6 వ నంఖ్య గుహలో మధ్య 

నంభములు చతు స్సంఖ్యలో నున్నను అన్ని వై పుల 

చుట్టు వారుగ మరొక వరుస స్తంభములు కలవు, అజంతా 

యందు రెండు అంతస్తుల గువోని ర్మాణమునకు 6వ 

గుహయే (పథ మోదాహరణము. ఈరీతి _స్తంభ కల్పన 

సంతృప్రినీయజాలకపో యెననుట తెల్లము. చావడి చతుర 

[సాకారముతో వలయాకార _స్పంభములకు పొత్తు కుదుర 

కున్నది. మరొక లోపమేమన, రెండువరునల _స్హంభము 

లుండుటచేత చావడి కిక్కిరినినట్టగుచున్నది. దీని పర్యవ 

సానమే చావడిచుట్టును సునంగతములై , నమైక్యమైన 

ఆకృతిగల _న్తంభయుగళ నిర్మాణము (60100266. ఇట్టి 

రచన 1,2, 16,17 నంఖ్యల గువాలలోను, 6వ గువా 

సె యంతనస్తులోను కాన్పించును. సమతా లక్షణముగల 
pa 

_స్తంభయుగళ నిర్మాణమును, సునమృద్ధ మైన అలంక రణ 



అజంతా 

చిత్ర నంపదయు ఈ గువాల కొక యద్భుత సౌందర్యము 

నాపొదించుచున్న ని. ఈ సౌందర్యము కొన్ని గుహలలో 

విస్తారమైన వర్ష చిత కల్పనముచే ద్విగుణీకృత మెనది. 

శపించిన అజంతా విహారములలో 16, 1,1,2 

సంఖ్యల గువాలు మిక్కిలి (పాముఖ్యము వహి౦ చినవి. 

మొదటి రెండును (క్రీ. శ, 5వ శతాబ్ది చరనుపాద 

నిర్మాణములని నిశ్నయించుటకు వీలగు శానన లేఖనములు 

కలిగియున్నవి. 16 వ గుహలో 65 అడుగుల చదరము 

చావడియున్నది. చుట్టును 20 _స్తం్రభయుగళము లేర్చ 

రువ బడినవి. దీని వెనుక భాగమున [పలంబ పొదాననమున 

చెక్కబడిన బుద్ధుని విగహముగల పూజూామం౦ందిరమున్నది. 

ముందరి భాగమున ఐదు స్తంభముల_పై మోపిన కప్పుగల 

వసారా కలదు. వసారాకును చావడికిని ౭౦డు [పక్కల 

14 అరల వరున యున్నది. మని శెండు అరలు పూజా 

మందిరము శెండు ప్రక్కలను చావడి లోపలి భాగమున 
కానవచ్చును. చావడియందు 20 స్తంభములు కలవు. 

17వ సంఖ్య గుహ: ఇది సె గువాతో సమాన మైన 
యాకృతి రచన కలిగియున్నది. దాని _స్పంభ ములుకూడ' 

వై గువో స్తంభ ముల వలి అలంకార నంవద వహించి 

యున్నవి. అవి శిఖర్మపదెళము నందును అడుగుభాగము 
నందును చతుర్మసముగా నున్నవి. వీనికి మధ్యభాగమున 
మాతము అంచుకట్టుపని కలదు. వసారాయందలి న్తంభ 

ములకు [కింద చెక్కుడు దిమ్మలును, ఎన చెక్కడపు 

తన్ను లును గలవు. విగవామున్న మందిరపు ద్వారము_వై 

నవి నరమెన శిల్పము కలదు, దీనివై లతాగుల్మాకృతులు, 
బుద్ధవీగహ ములు, ద్వారపాలికలు, రింగులు రింగులు, 

వెన పయబడిన మోకు నమోనాలు, గోడలో తాపీన 
చదరపు: నుంభములు, కమల ప్మతములు మున్నగునవి 
చెక్కబడియున్నవి.. మూలలందలి ఉబ్బు (పదేశములలో 
మకరములవై నిలిచియున్న ట్లు చెక్కబడిన నారీ వి[గవా 
ములు శేశానందకరముగ నున్నవి. పూర్వమందిరము 
నంగ్ధలి _స్హంభములు, చతుమో%్కోణ _సంభములు ప్రశస్త 
లంక రణమునకు నెలవులై. యున్న వి. 

1వ సంఖ్య గుహ := _స్తంభముల యింపు సొంపుల 
లోను, తదితర వాన్లు అంగ (పంత్యంగముల కళా [పథా 
వము నందును, 16, 17 సంఖ్యల గువాలు, 1 వ గువా 
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కలదు. 

కన్న మిన్నగా ఉన్నను మొ త్రము మీన. పరికించినచో 

అక లీ తీర మ్య శణుండు ఈ గుహా వాటిని అధఃకరించు 
(. 

టి జో చున్న ది. ఈ నాల్ళు నిపశరవుబలాాను ఇదియే విశాల 

తమ మెనది. న్నిలో ద్వారపముంటవము, నసొరా, నాలు 
| గ 

* ణో జ కీ A Mery నో అనీ ఓ తే వెస పుల సన్న Ca Me isn wy, My" గ్గ సపుందిరము 

(Ante-chamber), బుషఫిగవానున అంబర చుంబియెన ty Can 

విగ నాము చెక గ్రా పడియున్న Me సను గను యొక ౧ అంత 

ర్యా గమునందు 14 అచ ట్టు న్నన. వసారాగు రెండు 

(ప్రక లను మరి రేంణు DY MEN Mom. నసంరా G4 

అడుగుల నిడీనియు, 9 అగు wey, 12 అడు 

గుల 6 అంగుళముల ఎన్నును SOMO టి, రీస్ ముధ్యలో 

ఒర పెద్ద ద్వార మున్న గి. DSO ము, Hof శి 

భాగములు మిక్కీ. గి సున Na "het అతని, ద్వారము 

64 అదుగుల చనద ను ల ఎడిట్ నికి తరచు 

కొనును. దీని కవు భారతకు ఏ0 _స్థంభంయొుగళ ములు 
మోయుచున్నవి, చు ట్టున ను 9 అమనుల 6 అంగుళముల 

సొానడి నుక భాగమున 

ఉన్న పూర (మందిరము 10౫౪0 అడుగుల కొలతలతో 

నున్నది. దీనినుండి సు*జ*+మందిరమునగు నీ స్ట ద్వారము 

ఇది యద్భుత రిల్బములతో గు ండియున్నది, 

పూజామందిరము 'దాదాసపు ఏ0 అడుగుల చదరముగా 

తీర బడినది, 

ఈ గువోంథరా థి గము నంద టి 

యందలి నై ON 

వెడల్పు వసొ ధా యున్నది. 

సుంథములు ఆక భ్రితీ 

అలం కార శిల్పము నందలి 

వాటీని శిట్సిం చిన 

చై_శద న్ మును నిరూపించు చున్నవీ. ఈ గుణములతో కపట 

గువోవి స్టీర్ణత వలన నిరవధిక భావము కలిసి భారత 

దేశము నందలి నుందరశమమగు గువోవివోరములలో 

చమత్క్శ్భతితోను ఏ పిగ్ రల బుద్ధి 

నొక్కటిగా ఇది పరిగణింవబడుచున్నని. 'ద్వార మంట 

పము విధ్వంన మొనర్పబడుటచే ఈ గువోవివోరము 
యొక్క వెలుపలి భాగము కొంత సొంస్పు చెడియున్నది.. 
బుద్దభ గవానుని జీవిత నన్ని బే ములును, గజయుద్ధ ములు, 

వేటి చిత్రములు ఇక్కడ అద్భుత శాళల్యముతో చెక్కు 
జడి యున్నవి. ఇవి శిల్పము యొక్క అ|గ శిఖరము నందు 

కొన్నవి. గువాయొక్క . వీథి నదరు అలంకార శిల్పము 
నందు నిస్తులమె అత్యంత సుందర మై విపులమెై యున్నది... 
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దివ్యనుందరముగ శిల్చించిన నంభములును, 

శిల్పపు విన్నాణము మొ త్తమయి విహారము యొక్క 
అద్భుత రామణీయకతను, _గాంభీర్యమును చసెంపొందించు 

చున్న వి. 

ఏవ నంఖ్య గుహ, 1వ నంఖ్య గుహకు చాలా 
వరకు ఆమేడితమని చెప్పవచ్చును. చాని చావడి మొదటి 
గుహకన్న చిన్నదిగా నున్నది. _స్పుంభములును వాటి కొల 

తలలో కొంత భేదించుచున్నవి. కాని ఈ గుహ యొక్క 
ఆకృతిరచన యందలి (క్రమనంపదయు, సమైక్యతయు 

_ కలిసి ఒకటవ - నంఖ్య గుహకన్న యిది భావనాసీమ 
యందు విశిష్టతర మైనదిగా భాసించుచున్న ది. 

ఈ కాలమున వాస్తుశాన్త్ర్యము మహోన్నతస్థితి నం చె 
ననియు, ఉత్తమ వాస్తు సం|పదాయములు [కమ పరి 

ణామ దశయం దుండెననియు నిరూపించుటకు మరి 

యొకటి రెండు గుహలనుగూర్చి |పసంగింపవచ్చును. దీని 
తరువాత ఏ కారణముననో కాని అజంతాయందు సృ 

నాత్మక మైన చె చై_తన్యము ఒక. మారుగా అంత రాన 

'మొ౦ చెను. ఉదావారణమునకు 24 వ సంఖ్య గుపాను 

చెప్పవచ్చును. దీనియందలి చావడి "5 అడుగుల చదరమె 
20 స్తంభములు కలదిగా కల్పింపబడినది. కాని యిది 

_స్తంభోపరి 

అజంతా 

ములో కాన్పీంచుచున్నది. ఈ గువా మూడవ సంఖ్య 

గువాకన్న అనంతర కాలమునకు చెందినది కావచ్చును. 

8. శిల్పము 

అజంతాశళిల్స మంతయు చాలామట్టుకు మహాయాన 

సం|పదాయమునకు చెందిన దె చె యున్నది. కీ స్తుపూర్వపు 

నాటి (పాచీన గుహాలలో శిల్చ్ప మేమియు లేదనవచ్చును. 

వాటిలో గోడలమీద వర్ష చితలేఖనము, కళాద్య|ోతక ము 
అగు అలంకరణములు మా[తము కలవు. నిజమునకు 

“భాజి మొదలుకొని చాలవర కన్ని గుహాలయములళో 

నిదియేస్థితి కలదు. శిల్బము |క్రీస్తుతరువాత "రెండ వళతాబ్టీ 
నుండి మా[త మె కాననగును. 

శిల్చ బా రంభ మునకు 'చెప్పబడిన ఈకాలమును బట్టి 

భారతీయ శిల్పకళకూడ కొయ్య 'చెక్కడను పనులనుండి 
ఉత్పన్న మెనదని వాదింపబడుచున్న ది. కాని భారత శిల్ప 

కారుడు ఇంతకుపూర్వము కొన్ని శ ఆాబ్దులనుండియు 

అసంపూర్ణముగ 'విడువబడినది. వసారాయు, వీథి నదరు 
_న్తంభములు మాత్రము ళిల్చ నమ్మ్యగతను పొందినవి. 
ఇచ్చటి _సంభములన్నియు ఒక్కటిమా[తము వెం్తిగా 

విధ్వంసక మగుట దురదృష్టము. కాని గువా - ఆకృతి 
రచనా సౌందర్యమును, మ కప్పునందలి ముఖ్య దూల 

మునకు. సంబంధించిన సంభోపరిభాగములను మలచుట 

యందు (పదర్శింపబడిన శిల్పాచార్యక మును బట్టి ఇచ్చటి 

విహారము లన్నిటిలోని కిది తలమానికముగాను, అద్భుత 

నిర్మాణముగల గువాగాను సిద్ధముచేయుట కుద్దేశించిరని 

తోచును. 21 నంఖ్య గువా యందు అజంతా గువో 

సృంభముల నామాన్య లతణమగు “తెరే రూవమయిన 

సృ౦ంభ శిరస్సు అద్భృళ్యమగుట గయింపదగిన విషయము, 

ఇప్పటినుండియు “కలశము = పర్జావళి” రూప మైన _స్తంభ 

. శీర్హము. శిల్పరంగమున [పవేశింఛినది. భారతదేశపు అనం 

తర వాస్తువునం దిది సర్వజనాదరణము పొందినది. బీ4వ. 

గుహలో ఈ వస్తువే కొలదిగా అభివృద్ధినొందిన పథక 

13 

రాతిచెక్క_డమునందును తొలుచుటయందును అభ్యా సము 

కఠిగియుం జెనని స్పష్టముగా తెలియ వచ్చుచున్నది. 

మే'ర్యుల రాజభానులును, భార్హూత్ శిల్పములును 

గొప్ప నేర్పుతో కూడిన హా స్తలాఘవముతో రాతిచెక్కడ 
మందు శికితులై న శిల్ప శారులచే నిర్మింపబ డెను. 

శిల్చమందలి సాంకేతికత :. భారత శి ల్స కారుని చే 

అనుసరింపబడిన సాంకేతిక విధానము మిక్కిలి కౌళల 
ముతోకూడిన దై వంశవరంపరాగతమును, సాంప్రదాయ 
కమును అగు శిల్చవిజ్ఞానము యొక్క అనేక శతాద్దముల 

అనుభవమును నిరూపించు చున్నది. స్థూలాకారమును 
తయారుచేయుటకు వెడల్పగు ఉలియు, సున్నితమైన 
వివరములను చెక్కు.టకు నన్నని ఉలియు వాడబడెడివి. 
బొమ్మల పై ఉలిచెక్కడముల చిహ్నాములేమియు కను 
పించకుండ నుండునట్లు చెక్కుబ డెడివి. 

చేతులు నునుపుగా రుద్దబడెడివి. ఈపని అన్ని యెడలను 

అత్యంత. నిర్దువ్టముగ చేయబడినది. ఈ |పాచీన శిల్పము 

అలో. చాలాభాగము సవ్యహా_స్త శిల్పులచే చెక్క_బడెను. 

ముఖములు, 

_శిల్పముల వామభాగములను ' చెక్కుటయందు ఆకృతి 

97 

రచనతోను, _నునుపుదనమునందును నస్వల్పలోపములు 
కనబడుచున్న వి. 



అజంతా 

అజంతా శిల్బము సం[పదాయగత మైన సాం కేతిక 
చివ్నాములకును, బుద్దుని మానవాకారములో 

చిితించగూడదను నిషేధమునకును అతీతమైన దగుచు 

పలువిధములగు రీతులలో కాన్బీంచును. బుద్దుని 

యొక్టయు, బోధినత్వుల యొశ్తయు, ఇంకను ఇతరమైన 
బొమ్ములయొక్కయు పూర్ణ చితణము చేయుటయందు 

అప్పటికి నాధింపబడిన శిల్చ్యపాళ స్త్యమును ఇవి [పదర్శిం 

చును. (పొచీనమగు అమరావతి, నాగార్జునకొండ అందు 

వలెనే ఇచ్చటను ఉబ్బెత్తుబొమ్మలశిల్పము (Bas -10160) 
తన విశిష్ట బీవవైతన్యమును నిలువుకొన్నది. వర్ష చిత 
లేఖన మభివృద్ధిగాంచిన పిదప కథనాత్మకమగు దృశ్య 

ముల చ్నీత్రణమునందు ఉబ్బెత్తు చిత శిల్పము [పాచీన 
కాలమందువలె (ప త్యేకతను ఎక్కువకాలము నిలుపుకొన 

లేక పోయెను. అయినను వర్ణ చి తలేఖనముగాని కేవల 
వాస్తు వివరణముగాని పత్యామ్నాయముగా వినియోగ 

"పడని పరిస్థితులలో అలంకరణ [పభావముకొరకై ఉ బ్బెత్తు 

చ్మితనుల శిల్చమే యింకను (వశ్యేక మైన విలువను కలిగి 
యుండెడిది. నిజమునకు వర్ల చిత్రలేఖనము అత్యున్నత 
దళనందిన యీశాలములో ఉబ్బెత్తు చితముల శిల్పము 
వాస్తువుతో సమైక్యత పొందినది. విగహనిర్మాణ సమ 
స్యలు శిల్బవిద్యకు వదలిచెట్టబడెను. ఈనాటి వి|గవొ 
శిల్పులు భక్తులను, కళాభిజ్ఞులను కూడ సంతోవ. పెట్టగల 
అపురూప మైన శిల్పవ రా కాష్టను సాధించిరి, 

_స్పంభఫలక చీత్రణశిల్బము (Pillar Medallion) అవు 
రావతీయందు అసమానమగు పరిపూర్ణతను పొందెను, 
అజంశాశళిల్సి ఈ అమరావతీ కళాకాళలమును చార 
సత్వముగా గైకొనుచు ఉబ్బెత్తు చిత్రముల అలంకరణ 
మందు తన అనమాన (ప్రజ్ఞను వెలిబుచ్చెను. పత్రనంపద, 
పువ్పనమృద్ది, ఫీట్రి నిర్మాణములోని నాణ్యము, కమల 

సౌందర్యమును, తు, చ, తప్పకుండ శిల్సిం చుట = ¢ 

ఫలక ముల మధ్య భాగమున చితితములై , విచ్చిన్న మై 
తీ గెచుట్టలుగా'" వరిణమించు జలముల చిన్న: నుడులలో 
తేలియాడు శతప్మతముల శిల్పము = వేయేల, ఆకృతి రచన 
యందలి నీరతిశయానందము, దాని సజీవచై_ తన్యళ క్రి యు 
అజం తోళిల్పమునందు నిస్సం దేహాముగాపొడగట్టు చున్న వి. 
అజంతా పనితనము అమళశావశ్రీ శిల్ప మునుండి ఆవిర్భ 

| స్తంభ 

98 

వంచ వరిణానుము సొందిన ిల్స ముఖి యుటి నిన ర్శిం చు 

చున్నది. 

శిల్పము వాస్తువు యొకు సమనిషుతాంశముగా 

ష్ చట కొన్ని 

దృష్టాంతములు చెప్పవచ్చును ; మొవటి గువాలోవలను, 

వసా రాలోను, _నుంభధముల ఆమలకములు (6201021) 

అజం అతాలో న్పష్ట్రము గా కనిపించును. 

శిల్పము = వాన్తువు = ఎని సౌందర్య సి మ్ముళనమును 

చక సాగా నిరూపీం చుచున్య ని. నాలుగుముూలలందు ఉన్న 

ముల (092046 
Mt మరుగుజ్జు టొ మ్మలు, అధార = Mos 

capitals) నవిన్ష రాలంకగరణము, రంగు మధ్య స్థంభ ముల 

నడిమి నిడుపాటి దూలముల సీది 
ల శ p లా 4 ల ల టీటా అద్భుత సొందర ( ము నెలాగ్సు గొదా టం కార ౧గులును, 

గ్రా 
Mol గ్" గ్ స్త్ర న్ని ఛే మై 

ఆమలకముల మధ § క్రంర పనియున్న ను రుగుస్టుభొమ్మ యు, 

కప్పుచూరువంటి భాగము మీద పూలమాలలు పట్టుకొని 

యెగురుచున్నట్టు చితింపబడిన వమ్ము (ఏం(టటును, నున్ని 

తమగు మకరముల చెక్కుడములు గోథిగి, మరుగుజ్జులచే 
వహింవబడుచున్న అములక ముల [క్రింది చనరసు ఫలథము 

లును, కాండముల మధ్య నంపీడిశమైన మె గవంటి ఆను 
అకమును, వసారాలోని గోడలో గగిసిన గండు స్థంభ 
ములమీద చెక్క బడిన అర్ధక మలములు, సూర్గకమలములు 
గల ఫలకములును, ముత్యపు నరులను చెల [గక్కు చుం 
డిన కీ రిముఖమును, మరియు దాని చివరభాగములను 

పట్టుకొని యెగురుచున్నట్లు బయటి _సంథముల మీది 
ఆమలకముల [క్రింది చతుర[న ఫలకముల మీద చెక్క. బడిన 
రెండు బొమ్మలును, కొన్ని "పెద్ద _నంథ ములనుధ్య ఫఅకో 

ముల మీద చెక్కబడిన ఉవదేళ బుద్ధుని (పతిమలును, కుడి 
వైవున పూర్తిగా బయటనున్న స్తంభ ము యొక్క మధ్య 
ఫలకము మీద చి తింపబడిన మన్మథ వే (త్రయా[శ, బుగ్గుని 
[పలోభనము- ఇవీ అన్నియు. శిల్పమునకు వాస్తువునకు 
గల సమైక్యత యొక్క పరి పూర్తతను ,నిన్సం చేహముగా 
వెల్లడించు దృష్టాంతములు. 

16 వ, 17 వ గువాలు శిల్పద్భస్థ్రితో నెట్టు ముఖ్య 
మైనవో  అన్లు 'వర్షచిత లేఖనమందును, వాస్తు నంపద 
యందును అంతముఖ్యము లై యున్నవి. 16 వ గువాలోని 
ఆధార్మవతిమలు, ముఖ్యముగా ఎగురుచున్న జంటలు, 
[ప్రళంననీయమగు సౌందర్య మందును, అక్భతులయందును 



. సాటిలేని వై యున్నవి. చావడిలో వెనుకవరునలోని అతి 
రమణీయమగు అలంకరణములుగల రెండు మధ్య స్తంభ 

ముల అడుగుభాగమును నాలుగుతలలతో మోయు సింహా 
ముల యెనీమిదిబొమ్మలు చెప్పత గిన వై యున్నవి. ఈ 

సింహములు ఒకదాని వెన్నును మరియొకటి ఆనుకొని 

. కూర్చున్నట్లు చెక్క బడినవి. ఈ గుహలోని గర్భాలయ 

ద్వారము, దానిమీద అనేక భాగములలో తొలువబడిన 

పుషృసంబంధమగు విపులచి[తములతోను, బుద్ధ విగ్రహ 
ములతోను, ద్వారపాలికలతోను, వభయాలంకారముల 

తోను, టి మెలికలతోను, కుడ్య స్తంభ ములతోను, పద్భ 
దళములతోను, ఆళ్చర్యజనకముగానుండును. మూలలం 

దలి చూరులమీది మకరములవె నిలిచియున్న (స్త్రీ [వతి 
మలు, ముందుగదిలోని స్తంభములు, కుడ్య స్తంభముల 

మీది అలంకరణములు కూడ విశేషముగా మనోరంజక 
ములై యుండును, 

సం్మగవాముగా చెప్పదలచినచో, ఊవోతీతమైన అల్లిక 
పనితనమునకును, శిల్ప గత మైన వాస్తువిన్యాసములకును, 

అజంతా ఒక గొప్ప చిత|పదర్శ్భనశాల యని నుడువ 

వచ్చును. [ప్రాచీనమైన భారతదేశపు ఏ కళాశే[త్రమునకు 
గాని పురాభవనమునకుగాని యిది తీసిపోదు. వాన్తు 

నిర్మాత లై న యూ (పాచీన కోఖావిదుల శక్తిని గూర్చియు, 

వారికిగల ఓషథీపరిజ్ఞానమునుగూర్చియు |గిఫిత్సు చెప్పినది 
అతిశయోా క్షి కాదు, 

వర్ష చిత్రలేఖనము మాసిపోయిన అన్నిగుసాలలోను 

ఉబ్బెత్తు చితములందు కనబడు అలంక రణాత్మకమగువని 

నిజముగా అత్యాకర్ష ణీయమై యున్నది. పౌరాణిక 

వృత్తాంతములను, రఖాగణి తాకృతులను, పుష్పవితాన 

ములను, పతుల యొక్కయు, జంతువుల యొక్కయు 

బొమ్మలను కలిగియున్న దె యీ అలంకరణము విన్యాస 

ములయొక్క అనంత వై_విధ్ధమును చూపును. పతీ, 

జంతు చితములలో ముఖ్యముగా మకరముల 

యొక్కయు బాతుల యొక్కయు చితణము శిల్పి 

యొక్క కల్పనాచమత్క్భతి ననుసరించి అపురూవమగు 

అలంకరణములతో కూడి చితవిచితమగు ఆకారములు 

కలదై యున్నది. ఇచట బుద్దుని యొక్క వ్య క్రిత్వమును 

నంపూర్ణ ముగా శిల్పమందును చిత్రమందును [పకటించు 
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అజ౦తా 

టకు తగిన ఆదర్భపూర్వరంగమును సృష్టించుటలో శిల్పి 

యొక్క అద్భుత కల్చ్పనాళ క్రియు, పరిపూర్ణ కౌళశలమును 

తోడ్చడినవి, 

జంతువులు: అజం తాలోని బుద్ద వి గవామునకు 

సంబంధించిన గొప్ప చెక్కడములను వరిశీలించుటకు 
ముందు వాటికి ఏ విధముగను తీనిపోక శిల్పిచే ఇ కొన 
బడిన మరికొన్ని యితివృ త్తములనుగూర్చి సం[గహ 

ముగా చెప్పతగియున్నది. ఉదాహరణముగా అజంతాలో 
చెక్కబడిన జంతువుల బొమ్మలు వాటి అలవాట్లను, 

వాస్తవికత ఉట్టిపడునట్టు (పకటించగల సామర్ధ్యమును 
వెల్ల డించు చున్నవి. ఏనుగు, ఆ జంతువునకు న్వభావ 

సిద్ధమగు అనెక మైన తీరులలో చూవబడెను ; అశ్తే యితర 
జంతువుల శిల్పములు కూడ శిల్పి యొక్క నూత వరి 

శీలనను నిరూపించుచు జీవ ముట్టివడు చున్నది. అజం 
తాలో అనేక స్థలములందు కనబడు లేడి, సింహము, 

తుదకు పొన్లైలు (రెండవ సంఖ్య గువాలో . పొ్టుళ్ళ 

పోరాటము చి క్రిత మైనది) మొదలగు జంతువులు వాటి 

అవయవ నిర్మాణము. నిర్మర్హముగను, కళాత్మక ముగను 

ఉండురీతిని వాటి వాటి కుచితమగు పరినరములలో 
నున్నట్లు శిల్చింపబడినవి. 

ఒక_నంభము యొక్క ఆమలకము వై ఒ కేశిరన్సు 

కలిగిన నాలుగులేళ్ళు చెక్కబడిన ఫలకము ముఖ్యముగా . 
"పేర్కొన దగియున్నది. ఈ ఆమలక విషయమునందు 
శిల్పి యొక్క (పతిభ, నాలుగు శరీరముల నొకళిరస్సుతో 
కలుపుటయందలి “కొంజచితన మందుగాక, వాటిలో 

(పతిబొమ్మ యందు నిజనుగు లేడియొక్క జీవకళళో 
కూడిన తీరును చూపుటయందు గలదు. [కింది యెడమ లేడి 

నేలమీద కూర్చుండి అపాయమును శంకించినట్లు తల 
యెత్తి ముందునకు చూచుచున్నది; అచేశిరన్సు వేరొక 
తీరులో కుడి పక్కనున్న దాని సవాచర న్ఫుగమునకు 
వెనుకతోచిన అపాయమును పసిపట్టుటకు మెడవంచి 
జాగరూకతతో నున్నట్టి భంగిని కల్పించుచున్నది. అదే 
శిరస్సుతోకూడిన పై భాగమందలి లేళ్ళజంటలో ఎడమలేడి 
శత్రువుయొక్క ఉపసరణమును. పరికించు చున్నట్లు 
మెడను క్రిందికివంచి ముస్టైను ముందుకు చాచినట్లును, 
కుడివైపుది కాలిగిట్టతో ముక్పైను గోకుకొనుటకు మెడను 



అజ౦లా 

వెనుకకు త్రిప్పియున్నట్టును అచ్చపులేళ్ళవలె కనుపిం 

చును. ఈ నాలుగు బొమ్మలలోని లేళ్ల శరీరములును 

ఘనాకారమునకు తగిన నరియగు కొలతలతో 

వాకృతులలో మలువబడెను, 

అజంతాలో మానవాకృతులు సంఖ్యాధిక్యతలోను 

భంగిమలలోను ఆళ్చర్యకరముగా చెక్కబడెను. వీనిని 
మనము నాగరాజుగను, నాగినిగను, గంధర్వునిగను, 
యతునిగను, వోరీతి లేక పంచికగను, ద్వారపాలుడు 
లేక ద్వారవాలిక గను, అప్పుడప్పుడు భగవ త్చార్థనలు 

సలుపు భక్తుని రూపములోను చూడగలము. ఒశే ఒకచోట 

చేతియందు బెత్తముకలిగి, కొంతమంది బడిపిల్ల లతో ఒక 

బడిపంతులు కానవచ్చును. ఆ పిల్లలలో కొందరు పాఠము 
అందు నిమగ్నులై యుందురు. మరికొందరు పొళ్లేళ్ళ 
పం 'దెమును చూచి వినోదముగా ముచ్చటించుకొనుచుం 
దురు. ఎచ్చటను మానవుని యొక్క ఆంతరంగిక గాంధీ 
ర్యమును, ఠీవిని వెలిబుచ్చుబలో శిల్పి యీ విధముగను 
ఫొరపడ లేదు. 

అసంఖ్యాక ములగు నాగరాజ (పతిమలలో శెండు, 
కళాదృష్టితో సర్వోత్క్బృష్టమగు [పాళ _న్యమును కలిగి 
“పెర్కొనదగియున్నవి. 19 వ గుహ యొక్క యెడమ 
వెపు చిట్టచివర తొలువబడిన ఫలకమందు నాగరాజు, 

నాగినియు ఒక సింహాసనము మీద కూర్చుండియున్నట్లు 
చూపబడను. మరొక నాగిని తన కుడిచేతియం దొక 
చామరముతో సింహాసనము. (పక్కన పరిచారిక వలె 
చూపబజెను. ఈ ఇద్దరు నాగ(స్త్రీల భంగిమములలో ఎంతో 
వినాశము నంభవించినను ఆ మూడు విగహముల ముఖ 
వై ఖరులలోని ఆంతరంగిక (ప్రశాంతతను బట్టి, జౌద్ధ శిల్ప 
ములో ఆధ్యాత్మిక (పభావ [పకటనమునకు ఎట్టి (ప్రముఖ 
స్థానము కలదో వెల్లడియగుచున్న ది. . 

ఇద్దరు నాగరాజులు 2కి వ గువో ద్వారమున 

నజీ 

కిరు 
చెవుల చ్యాఠపాలకులుగా తొలువబడిన మరొక ఉదా 
హరణము కలదు. ఆ బొమ్మలు ఎక్కున వెద్దవిగా లేవు. 
కాని వాటి శిఠన్సుల “ఆకార నిర్మాణము థిల్సి యొక్క 
పనితనములోని ఉత్కృష్టతను వెలిబుచ్చుచున్నది. ఆ 
యాక్ళతులు నుకుమారములు. ముఖ వైఖరులు గాంధీ 
ర్యఘును, మనః |పశాంతతను స్ఫురింప జేయును. 

కథనాత్మక శిల్పము = శిల్చమందు గాథల కూర్చు 
ఖా లి జ్ జే + ల Egy ఉట నట్ hy gt స 

అనగా బుద్దుని క గిలను టక చాతక సంఅను (పూ ర్వ గ్ 
Ao 
Kot Ch 

ఈ rs) ట్ న గొ “స్టో జరీ WN 6 జ చ అన , బన లు లెక Bo THAD HN శిల్పము 
నో జ ౪" mw” గో / టి స్యా! ఖల నో » . అజంతా యందు చొలఅనరకు అవనవు యను, గాని వర 

గ a ళు 

న యులను AY Nand న చిత్ర లేఖనము ఇట్ట యిగివ్ఫ టను ల్సి య్ [వవ 

రీించినది, ఉబ్బెత్తు Doyen అమరావతి, నాగార్జున 
on రి లీ a OR $ wt hE ,1 

కొండ, సాంచి, ఖా సల వంట ను 
a3 iH 
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ర్డీ 
అట 

వము టరు మాప DA 

వాను వునకు అంగ మే, సవన ry MMW స్వం 

చేయుచు అ (పథాన. మున్న. 
లాల ళ్ 

ఐనవ్పటికిని మొవటినుపవా టు గు సవర (Facad ర్స 

DM రంగము 

& a ణ్ న. # ళ్ wi ఎది నాలుగు దృశ్య SSDS omy dr 
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చిత శిల్ప సంప దాయ మంగను. నితిపటి ద ననియు, 

అమరావథి మున నగు [బౌ dh నలములందు చి రీల్లి 
FY) 

dows శిల్ప మున విశ వక్ ర్భలు TIN సత మును న 
fo) 

న క న. a Vw? అజంతా ల్సి క్ ట్ర్ ఎని dD mn, mn సాత్యకి శిల్ప 

విన్యానము పరా కస్ట ను పొంసనపినియు ఈ న్ఫ్గ ములు 
న్ మ 

ఉల వ amy జో, జే టి FY nw! ఇ లో sonny శ oe ai ae # వ § ౬ ము చయు చున్నవి, MEIN bo SM నాయగు గళ ని 

ములు అనగా గౌతముడు తన వివ సుముంయుములందు 

చూచినట్ట యు, 

నకు కారణమై 

Fy జ సట ళ్ 2 wb | a 

ఆటిరి కు అతల SHON DON (యను 
1 ఓ టీ 

నట్టి 
ర్న 

గ. 
( చెల్ల గ్రాబి ణెను. 

ట్, ఇ , meer) + tk ళీ శి (పలోభన దృశ్యము (ముదటి గుం) జనరంజక 
మును, ఆనాటి కళావేశ్తయొక్క అభిమాన విషయ 
జట 

ఇ i J 
ah లో మును అయియున్న ది, అజంఖజాలోని అతుం శమ వర్ణ 

ళీ అ sed F 

చితములలో నొకటి దాసి కః. విని యోగింనవబడెను. కానీ 
ట్ ల్లి * | ల్లో, ul Men 

26 వ గువొలోని శిల్పము “బపహబశః, ఈ “రెంటిలో, 
దృశ్య [ప్రకటనలో అత్యు శ్ఞము మైనది." బుద్ధునికి ఎడమ 

ఇల mf} 1 నో గ. . వ్హొపున మారుడు చేతిలో ధఢనుర్భాణములతో నిలచి 

100 

యుండును; మారుని ముందు బక గోడుగు లాంఛనము 
గనో లేక బుద్దుని దివ్యశక్షినుండి తన రతణ కగు 
చిహ్నాముగనో  పట్టియుంచబ డెను. మారుని ముందు 
భాగమున కొందరు స్రీలు ఆసీనలై, మరికొందరు 
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నాట్యమాడుచు ఉన్నారు. వారిలో తవ్నా, రతీ, రంగ 
అను నాతని ముగ్గురు కుమా ్తిలు వారి అనర్హృ శిరో 
భూవణములచే గుుర్తింపదగియున్నారు. మారుడు తాను 
జైాత్రయాతశై పోవుచున్నట్లు చూవబడినపుడును, తరు 
వాత శృంగభంగమునొంది బుద్ధునిచ పరాజయమును 
అంగీకరించుచున్న ట్లు చూపబడినపుడును చక్కని యోధ 
వేషములో కనబడును. కాని మధ్యనున్న బుద్ధ విగ 
హము శిల్పియొక్క అభీష్టముననునరించి మొత్తము 
దృళ్యముపై అధికార ము[ద వహించుచున్నది. ఈ 

చిత్రము దానిలోని కా సన్ని వేళ ములను బట్టి కథ నాత్మక 

చితముగా సుండ వలసియుండును. (పకృతచిత మట్లు 

గాక బుద్దుని మావేత్మ రామును అ లెెకీక [పభావమును. 

మాతము (పదర్శించు చితగుళిక వలె నున్నది. 

అదే గుహలో తొలువబడిన బుద్ధ నిర్వాణ దృశ్యము 

మూర్తి నిర్మాణసూ[త్రముల కనుగుణముగ నే చెక్క ఎడి, 

వీమయ సంప తి అధికముగా నున్నను కథ నాత్భకత 

యందు మిక్కిలి కొరవడియున్నది. ఇందు అనేకములగు 
(పతిమలును, నాటకీయ విశేషములును కలవు. బుద్ధ 
భగవానుడు శిరస్సును తలగడ నుంచి కన్నులు మూసి 

కొని శయ్యసై వరుండియున్నట్లు చూవబడెను. అతని 
కుడిచేయి గడ్డము కింద ఉంచబడినది. బుద్ధుని ప్రతిమలు 

తాళవృత పరిమాణము (28 అ.ల 4 అం౦.ల పొడవు) లో 

నున్నను వాస్తవికతకు కొంచెమనను భంగమురాకుండ 

చెక్క బడినవి. ఇట్టి స్వాభావికతయే దుస్తుల యొక్కయు, 

తలగడల యొక్కయు ముడుతలలో కూడ కాననగును. 

ఆతని ముఖము గాఢనిదలో నున్నట్లు నిళ్చలత్వమును, 
(ప్రశాంతతను వెలిబుచ్చుచున్నది. శయ్య యొక్క కోళ్ల 
మీది శిల్చ్పపు తీరులలో నిప్పటికి పదునాలుగు, పదు నేను 

వందల సంవత్సరములు గడచినను ఎక్కువ మార్చులు 

రాలేదు. అట్టి మాదిరి చెక్కడపు కోళ్లుగల మంచములు 
నేటికిని భారతదేశపు నగరములందు కానవచ్చును. నీటి 
కూజా  నుంచుట  శేర్చరుపబడిన ముక్కాలి పీట 

కూడ ఒక మనోహర శిల్బముగల గృహోపకరణము. 
ఆ శయ్య [పక్కన సుమారు ఇరువది మంది భికుకుల 

అజంతా 

భావమును స్పష్టముగా ముఖములమీద వ్యక్తము చేయు 

చున్నవి. శయ్య పైని గువోకుడ్యముమిద ఎత్తుగా ఇం[ దాది 

దేవతలు, దేవదూతలు, గంధర్వులు, ఈ మహోమవాుని 
(బుద్దుని) యొక్క స్వర్గ పునరాగమనమును ఆహ్వా 

నించుటకై కిందికి దిగి వచ్చుచున్నట్లు చూవబడినది. 
శయ్య (పక్కనున్న (పతిమలందు ( మొదట) చూపబడిన 
విషాదముతో పోల్చిచూచినచో తరువాత దృళ్వ్య భాగ 
ములో, స మ్మూద భావము గోచరించును. ఈ శిల్పము 
మొత్తముపై కలుగుభావము సామూహికతయందు 
కన్న క రుణరసాత్మకతయందు పరాకావ్ట నందుకొన్నది. 

ఈ దృశ్య మునందలి శోకచ్చాయ యే నేత్రములను, మన 
న్ఫును అధికముగా ఆకర్షి ంచును. 

గుహోలయ ములలోని (బహ్ముండమగు బుద్ద వ్మిగహ 
ములు వైత్యముల సమున్నత ముఖభాగములు భావ 

గాంభీర్యమును, ఆదర్శమహ_త్స్వమును చాటుచున్న వి. 
సారనాధయందలి శిల్పములందుకూడ, అవి యెంత మనో 

రంజకముగను, రమణీయముగను ఉన్నను ఇట్టి విశేష 
స్ఫూర్తి కలుగదు. ఇట్ట పరిణామము అనివార్య మై 

తోచును. ఏలయన, ఇతర విగవాములు బుద్ధుని జీవిత 

ముతో నంబంధించినవె నను పరిమాణమునందును, 
(పాము ఖ్యమునందును (వాస్వీకృతములై యున్నవి. బుద్ధ 
భగవానుని వి గవామునకు (పళ్యక నమున్నళ స్థాన 
మొనంగబడజొచ్చెను. (పాచీన జౌధ్దులు బుద్ధుని యొక్క 
వ్మిగహూ కల్పనమును నిషేధించియుండగా, తరువా తిదగు 
అజంతా శిల్పము అట్టి నియమములను విసర్జించి, అతని 

విగహాములను అనంఖ్యాళకముగా అనేక ఆకృతులలో 
తొలుచుటయందు స్వేచ్చను వహించెను. బుద్ధ (ప్రతిమలు 
విహారములందును, వైత్యములందును మాత మే గాక 

ద్వారమంటవముల మీదను, గోడ గూళ్లలోను, చూరుల 
మీదను అలంక రణ వస్తుపుగా తొలువఐడి యున్నవి. 

బుద్ద విగ్రహములు i బుద్ధమూర్తుల కిల్చక ళా హప్రాక స్త 

“మును నిరూపించుటకు ఈ ఒక్క ఉదాహారణము చెప్ప 

యొక్కయు, భితుణుల యొక్కయు. విగహములు,. 
తమ గురుదేవుని నిర్వాణమునశై పరితపించుచున్న ట్టి 
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వచ్చును. మొదటి గువాలోని పూజామందిర మందలి 
బుద్ధవిగవహాము ధర్శచక్ర ముద్రతో ధర్భోపదేశము 
చేయుచున్నట్టి వైఖరిలో అట్టి. ప్రతిమలకు ఒరవడి శిల్ప 
ముగా నున్నది. అతడు సింహానవముమీద పాదతలములు 



అజ౦టా 

కనబడునట్లు పద్మాసనాసిను డై యుండెను. ఆత డోక 

పారదర్శకమగు దుస్తును ధరించి యుండెను. ఆ దుస్తు 

యొక్క [కింది అంచు చీలమండలకు కొంచెము_పైగా 

ఒక శేఖచే గుర్తింపబజెను. కేశ సముదాయమును 

సాంప్రదాయకమగు రీతిలో మెలి వేయబడి నడినెత్తిన 

ఉపీషమువలె ముడి అమర్చబడెను. శిరన్సునకు వెనుక 

వె పున ఒక చి తితమగు చ|కాకార ఫలకము కలదు. 

ఇది (పభాపరి వేషమును సూచించును. ఇద్దరు మత్త 

గంధర్వులు న్వర్గధామమునుండి పుప్పోవవోరములను 

తెచ్చుచున్నారు. సింవోననమునకు వనుక, బుద్దున కిరు 

వె పుల గొప్ప కిరీటమును ధరించిన ఒక్కొక్క రాజ 

భృత్యుడు కలడు. నింవోననమునకు ముందు మధ్య భాగ 

ములో ధర్మ చ్మకము చెక్క బడెను. ఆ చకమున కిరు 

వె వుల లేళ్ల బొమ్మలుకూడ కలవు. లేళ్ల వనుకభాగ 

మందు కొందరుభక్తుల [పతిమలుకూడ కాననగును. ఆ 

భక్తులు పలురకములగు భంగిమలలో చూపబడిరి ; 

కొందరు నేలమీద ఆసీనులై యుండిరి, కొందరు 

మోకాళ్ళమీద నిలుచుండిరి, మరికొందరు కాళ్ళను చేర్చి, 

ఒకటి భూమిని తాకునట్లును, నురొకటి సై కె త్తబడినట్లును 

కూర్చుండి యుండిరి. ఆసింహాననముసె తొలువబడిన 

విషయము సారనాథమందలి మృగచావ ములోని బుద్ధుని 

ధర్మోపదేశమును స్పష్టముగా వ్య క్తవరచుచున్నది. ఆ 

బుద్ధ[ప్రతిమ మామూలు మానవ  పరిమాణమునకు 

పూర్తిగా మూడుశెట్లు కలదు. సింహాసనాధిష్టేత మైన యీ 

వి|గహము 10 అడుగుల లి అంగుళముల యెత్తున 

ఉన్నది.* ఆమూర్తి ఒక సం[పదాయకమగు రీతిలో 

మలుచబడినను దాని ముఖ వె_ఖరి అంతర్గత (ప్రశాంతతను, 

ఉదా త్తతను వెల్లడించుచు అత్యద్భుత మె యున్నది. 

ఆ మూర్తి యొక్క ఆధ్యాత్మిక [ప్రభావము ఆ కాలమున 

అపహార్నిశలు వెలుగుచుండు . దీపముల సువర్ష కాం తిచే 

అనల్బాధిక్యము నొందింపబడినది.. ఆ దీపముల కాంతిలో 

ఆ మవోవ్య క్తి యొక్క వెదవులమీది ఆతని దయాళు 

స్వభావమును నూచించు చిరునగవుకూడ వ్య_క్షమగు 

చుండును. 

గు ప్రయుగము నాటి సొరనాథ చేతము నిస్సంచేవా 

శిల్ప వ '౧- అభివుద్గికి అపా ముగా బౌద్ద శిల్పము యొక్క అభివృద్ధికి అపారమగు 

దోహదమీచ్చినను, గు_స్తయుగము అవశ్యముగా హిందూ 

మతము యొక్క సునరుద్ధ ర ణకు, బే'ద్ధమతము యొక్క 

శథీణదశకును చెందిన కాలమని మరువకూడదు. ఇట్టి పున 
ww అ, డా గవ బట్ న Dr | 

రుద్దరణాత్మకమగు మళీ | దేకముచే స్పృృశింపబడనట్టియు 

విదేశీయ కళా సంపర్క ముచె మి శితము కానట్టయు 

ఏకెక బెడ "కేంద్రము 
యా ధి 

ముల నాటి అజంతా యె అయియున్నది. గొనుక అజంతా 

'_ అయివవ, ఆరవ తాబ 

యందలి శిల్పము, వర్షచిితలేఖనము వాటి నుశవిషయకి, 

న ప దొక నిశిన సొనమును అలుక అధ్యాత్మిక [పభావములం ధ్ర ఫ్రే స్ట నమును అలుక్ 

రించియున్న పి. అత్యున్నత ర్త ళా [వమాణము రిశీలిం 

ర్ లి BA OAD ఫా అత § on 

న. vB x అత్ ప 

చిన అజ౦ తొ శిల్పము ఆ ధ్యాల్మ్ళీ 

పరివూ ర సాధనముగను, ఆధ్యాత్మిక ఖఛావములను, అధి 

లాషలను, ఉ| చేక ములను, అనుభఖవములను (ప్రకటించుట 

యందు ఆదర్శసాధన ముగను తోడ్చుడుచున్నటి. ఆశిల్పము 

బహుశః తరువాత హిందూ (పతిమలందు సాధింప 

బడిన నిగూఢ ఆధ్యాత్మిక భావములండును, వించ్వాత్మకత. 

యందును కొరవడియుండవచ్చును. శానిఇది అనివార్యము 

కావచ్చును. పలయన బెొద్దులు థగనంతు డెొకణు కలడని 

యంగీకరింప లేదు. 

తుని అర్బారూప మైన వి|గవొ కల్పనమును గూడ వారు 

సమర్థింపలేదు. 'బౌద్ధనుతము దాని సిధ్ధాంత ముననుసరించి 

అవశ్యముగా భౌతికవాద నుత మైయున్నది; కాని అది 

నేడు మనము గాంచు తర్క పఖీదము అందలి [ప్రొపంచక 

భౌతిక వాదము నంటిది కాదు. అది యొక ఉదా త్తమగు 

భౌతిక. వాదము. అనంతుడును, నర్వ శ క్రిమంతుడును 

అయిన భగవంతుని అధికారమును గాని, ఆతని నిశ్వసిత 

ములై మార్చ్పరానివైన ఆధ్యాత్టి 4 (గంథముల [వభావ 

మునుగాని బౌద్దు లంగీకరింపరు. వీరి 'ఖొతికవాదమునందు 

ఈశ్వరుని చేతను, వేదము చేతను నిబద్ధము కాని అధ్యా 
తిక సాధనకు స్వెచ్చ యొనంగబడినది. సాధారణముగా 

బుద్ద (పతిమయొక్క ఆ ధ్యాత్మీకతయు, అలెెకిక మనా 

త్త ఇమును నటరాజ విగహమువంటి హైందవ (వతిమల 

అట్టి సర్వాంత ర్యా్గామిమైిన థగవం టె భయా 

*ఆ ప్రతిమయొక్క_ వెడల్పు ఛాతి భుజములతోగూడ ముందు 4 అడుగుల 8 అంగుళములు మరియు మోకాలినుండి మోకాలి 
వరకు సింహాసనముమీద 8 అడుగుల 10 అంగుళములు. 
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[వభావముకం+ు అత్యంత విలక్షణ మై యున్నవి, కాని 

బద్ధ సన్యాసుల శ తాబ్దుల ఆధ్యాక్శ్మి కానుభవమును, అట్టి 

అనుభ వ (పక టనమునశకైె. కల్పింపబడిన కళాత్మక చిహ్న 

ములును, మానవోద్యమ పూర్ణ పరిథిలో మహోన్నత 
స్థానము నలంకరించు చున్న వనుటకు వెనుదీయనక్క_ర లేదు. 

4. చిత్రలేఖనము 
పదవగుహలో ఇప్పటికిని నిల్నియున్న కొన్ని చిత్ర 

లేఖనములు (క్ర. పూ, 2 శతాబ్దికి చెందినవని నిన్సంశయ 

ముగా చెప్పవచ్చును. పడమటి భారతదేశము నందలి 
కొన్ని గువాలలోని చిత్రలేఖన చివ్నాములను, కాలము 
నిర్ణయించుటకు వీలులేక సాధారణముగా శిలాయుగము 

నకు సంబంధించినవిగా తలపబడుచున్న శిలాచితలేఖనము 

లను, రామముర్ కొండలలోని జోగిమర గుహ యందలి 

అస్పష్ట ములును, సందేహోస్పదములునైన చి [త లేఖన 

ఖండములను విడిచినచో నివియే [పొచీన చిత్రలేఖనమున 

నిప్పటికిని నిల్చియున్న నిదర్శనములని చెప్పవచ్చును. కాని 

కీ. పూ. 2వ శతాబ్దికి చెందిన పదవ గుహ యందలి 

చిత్రములలోని అతి పరిణత మైన కౌళలమును చూచినచో 

అవి ఆ (స్థితిని చెందుటకు ఒకటో, రెండో, ఇంకను 

ఎక్కువో 'సహాస్రాబ్దులు పట్టియుండునని వ్య క్షమగును. 

(పాచీన భారత దేశమున చిత్రలేఖన కళ మిక్కిలి పరి 

పక్వమెైన స్థితిని చెందియుండనని సారన్వత నిదర్శనముల 

వలన తెలియుచున్నది. [కీస్తు పూర్వపు శతాబ్దులలో ఇతర 

లలితకళలు, ముఖ్యముగా శిల్పకళ, పొందిన అభ్యు 

దయము భారతదేశ చిత్రలేఖన కళా పాచీనతనుగూర్చిన 
ఈ అభి పాయమును బలపరచుచున్నదది. 

చితలేఖనకళ యొక్ట దేశీయ న్వభావమునుగూర్చి 

కూడ ఎక్కువగా వాదోవవాదములు చేయనక్క-రలేదు. 

అతి [పాచీన కాలమున చిత్రలేఖనములో అంత నువోభ్యు 

దయము సాధించిన. ఏ విదేశమును, భారత దేశము వై 

సాంస్కృతిక. [ప్రభావమును ముద్రించెనని. నిరూపించుటకు 

వీలులేదు. (పాచీనకాల: మందలి 'శిల్ప వాస్తు శాస్త్రము 

లను నిప్పాడీకముగా పరిశీలించినచో నెవ్వనరైైనను 

దథిణాపథమునందలి గువో దేవాలయములు. పుట్టుక 
యందును పరిణామమందును చేశీయములే యను ని రయ 

అజంతా 

మునకు వత్తురు. సమకాలమునందో 

అంతకుముందో ఉండిన చారు, ఇష్టక శిలానిర్మాణముల 

నుండి అనుకరింపబడినను ఆ మూల/[పక్ళతులు కూడ నిశ్చ 

యముగా దక్కూనుకు సంబంధించినవే, అవి లలితకళలు 
దక్కనులో స్వతం[తముగా నుప్పతిల్లి యుండుట యే కాక 
ఉత్తరహిందూస్థానము నందుకంచు [పాచీనతరము లై 

ఉం డెనని నిరూపించుచున్న వి. 

(క్రీపూ. రెండవ శతాబ్టిలోని చిత్రలేఖనము := పదవ 
గువాలోను, నుమా నేబదియో, వందయో సంవత్సరము 

లంతకంశు అర్వాచీనమెన తొమ్మిదవ గుహలోను గల 
(పాచీన చిత్రలేఖనములందు చితితములై న మానవ 
రూపములు [ప్రత్యేకమైన రూపువేఖలు, వేవభూషణములు 

కల దేశీయ పజల వేయి యున్నవి. చిత కారుడు వానిని 

చి(క్రించునపుడు తన జాతికే చెందిన అప్పటి [ప్రజలను దృష్టి 

పథమున నుంచుకొని యుంజెననుట స్పష్టము. వారు 

అండాకార ముఖములును, పొట్ట ముక్కులును, దళ మైన 

వెదవులును, సామాన్య మెన ఉన్న తియుగల దక్కనునందలి 

నేటి దేశీయ పజలను పోలియుందురు. పురుషులు నడుము 

లందంతగా వెడల్పు లేని వస్త్రములు ధరింతురు. (స్త్రీ అధో 

భాగమున నట్టి వస్తాచ్చాదన మే కలిగియుందురు. కాని 

వెనొక చోళీయు, తలవై ఆధునిక భారతీయ పద్ధతి 
నొక వోణీకూడ భరింతురు. వారు దీర్జములైన 

తమ శేశములను నర్పముల పడగల ఆకారమున తమ 

యౌొదలలవె రిబ్బనులతో కట్టి యుంచుకొందురు. వారికి 

వివిధములైన భూషణములు కలవు. 

ములైన పెద్ద కర్ణాలంకారములును పలుమాదిరులు గల 

లోహా నిర్మిత కంఠహోరములును, ముఖ్యములై నవి. 

' వారు యోధజాతికి చెందిన [(వజలనుట స్పష్టము. 

యోధులకు బల్రైములు, గదలు, ధనుర్చాణములు, ఖడ్ల 

ములు, కొడవలివంటి వంకరకత్తులు కలవు. వారు పొట్టి 

చేతుల చొక్కాలు ధరింతురు. వారిలో నొకని క|గమున 

తలపాగ రూపముగల యొక పెద్ద శిరస్తాణముకలదు. కర్ణ 

సంరకణమునశై. దానినుండి రువంకల శెక్కలవంటి 

వ్యన్త్రఖండములు [వేలాడుచుండును. అశక్తే ఆ శిరస్తాంణ 

అప్పటి శిల్పము 

అందు చకాకార 

మును తల చె సుస్థిరముగా నుంచుటకు శాబోలుగడ్డము 

[కిందినుండి వచ్చునట్లుగా ఒక 'పట్టీకట్టబడి యున్నది. 
౧ రు అ 
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ఆజ౦తా' 

సంగీత నాట్యము ల్రీ (పజలకు సాం[పదాయిక లక్షణ 

ములుగా ఉండెను. మతాలయములకు నంబంధించిన 

సాంప్రదాయిక సంస్థలలో పరిణతము లై న వాద్య పరికర 

ములును, నుళికితములై న నర్తకుల మేళములును నెల 

కొని యుండెను. గాయక న _ర్హకులతో కూడిన ఈ మేళ 

మున పదునై దుగు రుందురు. అందరు (స్త్రీలే. అం దిద్దరికి 

పొడుగైన బాకాలు కలవు. మిగిలినవారు చేతులతో 

తాళము వేయుచునో, నాట్యము చేయుచునో కనిపించు 

చున్నారు. కాలమును నూచించుటకో నంగీతమునందు 

లయా పరాశాష్టను కలిగించుటకో కరతాళపద్దతి ఇంకను 

అవలంబింపబడుచునే యున్నది. నర్తకులలో పవి త్ర వృత 

మునకు మిక్కిలి నమీపమున నున్న ఆమె శరీరమునకు 

సర్చాకారమున మెలికలతో కూడిన చలనము కలిగించు 

టకో యన చేతులను 22 

మిగిలిన యిరువురు నర్తకుల విన్యాసములును, అడుగు 

లును. (వత్యక భారతీయ సం|పదాయమునకు చెందియు 

న్నవి. ఆధునిక నాట్యములలోకూడ నట్టివానిని మనము 

చూడవచ్చును. 

కొందరు గాయకులును, నర్తకులును అంద మైన 

అల్లికతో కూడిన బల్ల ల(ఏt0015) వె భార్చుండియు న్నారు. 

వారి వేషములును, భూవణములును ఈ దృశ్య మునందలి 

రాజాంతఃపుర వనితల వానికంచు భిన్నములుగా లేవు, 

ఈ వివరములను బట్టి చేవాలయములకు సంబంధించిన 

ఈ గాయనులును, న _ర్హృకులును జీవితమున 'గౌరవార్హ 

మైన స్థితిని పొందియుండికే కాని, ఏ విధముగను నిరసింప 

బడుచుండలేదని తెలియుచున్నది. 

నర్తకుల కేశాలంకరణ విధానములు రాజాంతఃపుర 
త్రీలవానివలెకే వివిధ విన్యానములు కలిగి యున్నవి. 
అందు కొన్ని మిక్కిలి విస్తృతము లై యుండగా కొన్ని 

తల ఎడమవైపున పాపటతీయు పద్ధతితో కూడి మిక్కిలి 
నరళములుగా. నున్నవి. 

_ అంతఃపుర కాంతల వేవ భూషణములు నర్తకుల వేమ 
భూపణముల వలెనే యున్నవి. వారు ధరించు నగలలో 

కర్ణభూపణములును, కంళవోరములును, దండకడియము 

లును, గాజులును కలవు. గాజు లొ కాలమున ద క్కనులో' 

చె కెత్తి వింతగా (తిప్పియున్నది. 

[పచారమం దుండినవానివలనే శంఖ ద్రవ్యము (couch): 

కోడనో, దంతముతోడనో చేయబడినట్టు కనబడుచున్న వి, 

మాసి, వెళను, కొండాపురము మున్నగుచోట్ల జరిగిన 

ఖననములలో  నట్టివి కనిపించినవి. 

ముంజేయి. అంతయు. ఆచ్చాదిత మగునట్లుగా అట్టివి 

"పెక్కు ధరింప బడుచుండెడివి. దక్కనునందలి అంజాడీల 

వంటి ఆదిమ జాతులవారిలో అట్టి ఆచార. మిప్పటికిని 

నిల్చియున్నది. కొందరు (స్త్రీలకు తలలను, వీపులను 

ఆచ్చాదించు పెద్ద రుమాళ్లో, అవకుంఠననులో కలవు. 

ఇవి ఈ గచ్చు చితము (F150) నందేకాని తరువాతి 

అజంతా చిత్రలేఖనములలో కానవచ్చుటలేదు. 

ఈ దృళ్య మెచ్చటిదో ఇంకను పూర్తిగా గుర్తింపబడ 

లేదు. ఇది యొక రాజు తన పరివారముతో బోధివృత 

మును పూజించుటశై వచ్చు సన్ని వేళమును నూచించు 

చున్నది. ఆ చెట్టునకు సమీపముగా నిలబడి 

యున్న బాలుని విషయ మెన (మొక్కు చెల్లించుటకై 

ఆత డరుచెంచి యుండును. ఆత జేదో (పార్థనను పఠించు 

చున్నాడు. అంతఃపుర కాంత లందరును ఆ క ర్మకలాప 

మున పాల్తొనుచున్నారు. ఒక కాంత శిరస్సు మూడు 

నెమిలి ఈకలచే నలంకరింపబడి యున్నది. రాజు కిరీట 

మేదియు ధరింపలేదు. కాని జుట్టు ముడిచుట్టును పాము 

పడగ ఆకారమున అమర్చబడిన కొన్ని భూవణములను 

ధరించి యున్నాడు. 

ఈ చిత్రముల దిత్రణము భావనయందును, నిర్వవాణ 

మందును కూడ నుపరివక్వమైన శిల్పమును నూచించు 

కుప్ప తెప్పలుగా 

బసాంళః 

చున్నది. ఈ శిల్ప మిట్టి స్థితిని పొందుటకు . వెక్కు 

శ తాబ్దులు పట్టియుండును. ఈ గచ్చు చితమునందు 

చితింపబడిన బొమ్మలకును కొండనే, జెడ్చా, కా'ర్రేల 

యందలి చైత్యములలోని భవనాంగణము లందును, 

గోడలవెని, స్తంభములైని చెక్కబడిన శిల్పములందలి 

బీ"మ్మలకును. ఆబం కారిక వివరముల విషయమున 

సన్నిహిత మైన సాదృశ్యము కనవచ్చుచున్నది. 

ఈ చిత లేఖకుడు మానవజీవితమును మత [పొవంచిక 

రంగములు రెంటను నిరూపించుటకు యత్నించినాడు. 

ఈ గచ్చుచి[త్రము నందలి బొమ్మల చితణము తాత్త్విక 

భావములనేకాక ' [పవంచ సుందర నన్ని వేళములయెడ . 

గల సానంద దృక్పథమునుగూడ వ్య _క్షముచేయుచున్నది. 
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ఈ చిత్రలేఖన మత్యు త్తమ వెజ్ఞానికలమణములను కలిగి 
యుండుకుకాక మార్దవ సౌందర్య చిహ్నిత మెన వనితన 

మునుగూడ |పదర్శించుచున్నది. ఈ గచ్చు చి తమున 

పనుపుపచ్చమన్ను, జేగురు మన్ను, ఆకుపచ్చ మన్ను 
(Terra Verta), దీపపు మసి. మున్నగునవి రంగుల కుప 
'మూగింప బడినవి. అధరోష్టమునకును, కంటి కొలుకు 

లకును చిత కారు. డెజ్జమట్టినుండి (Red-ochre) తయారు 

చేయబడిన ఒకరకమైన కెంపు వన్నెను వాడియున్నాడు. 
వెలుతురు నీడలను నూచించుటకు ఒకటవ రెండవ గుహా 

లందలి తరువాతి గచ్చు బొమ్మలలో కనవచ్చు . లేత 

ముదురురంగు లుపయోగింపబడియుండలేదు. చేపాముల 

బాహ్యా రఖలు ముదురు కెంపులోశాని, నలుపులో కాని 

వాయబడినవి. చితణము స్టిరమును లలితము నై 

యున్నది. శరీరములు నిశ్చల మృతవిన్యాస ములతోకాక 

జీవకళతో నుట్టిపడుచున్నట్లుగా చి[తింపబడియున్నవి. 
_ కీ, పూ. మొదటి శతాబ్ది యందలి చిత్రలేఖనము : 

తొమ్మిదవ గువాయం చెడమభాగమున గల _స్హంభము 

లపై నున్న చిత్రములలో నొక్క చిత్రము మాతమే 
(కీ. పూ. మొదటి శ తాబ్దిలో చి|తింపబడినట్లు తలపబడు 

చున్నది. [క 
ఈ గచ్చుబొమ్మ ఫీకేక్ు కో న ఒక పౌరాణిక గోపా 

లుని కథను సూచించు చున్దొలే. "అకీడు కంఠములను, 
తోకలను పట్టుకొని |క్రూరములై న వన్యమృగముల చల 
నములను గూడ అరికట్ట గలడు. ఆ గోపాలుడు మిక్కిలి 

నుందరాశకారుడు. అతని విలాన (పవృ త్తిలో మధురా 

బృందావన శాద్వలములందు గోవులను కాచిన గోపాల 

కృష్ణుని సాదృశ్యము కొంతవరకు కనవచ్చు చున్నది. 

ఈ సన్ని వేశమే కుద (£142) నాసిక్ మున్నగు నితర 

స్థలములందుకూడ చెక్కబడి యుండుటచే ఆకాలవు బౌద్ధ 

చితకారులయందు అది బహుళ (ప్రచారము _నంది 

యున్నట్లు కానబడుచున్నది. 

ఈ గచ్చుబొమ్మ చైత్యనిర్మాణముతో నమళాలికమై 

యుండుననుట నృ్పష్టమె. క్రీ. పూ. మొదటి శతాబ్దిలో 

కూడ అజంతా చిత కారులు తమ కళా (పతిభ భావింప 

జాలిన ఏ విన్యాసముతోనైనను బొమ్మలను చి|త్రింప గలిగి 

యుండుటయు, శారీరక చలనమును, సంఘర్షణమును 

14 
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3 తొమ్మిడవ, పదవ గువాల 

లోని కొన్ని చితములకు ఆధార రహితముగనే కొంత 
(పాచినత నాపాదించుచు, కొందరు (గ్రంథకర్త లే వ్యవ 
ధానము లేదని వెవుటకు యత్నించినారు. శిల్ప వాస్తు 

కఖా చరిితములందు సైతము అట్టి వ్యవధాన ముండుటను 

పరికించి చూచినచో, 

శతాబ్దుల కాలము నృజనళ క్షి లోపించియుండెనని నిళ్చ 
యించుట యుచితముగా ఉండును. శాతవాహన సామా 

జ్యము యొక్క కేంద్రము అవమురావతికిని, ఆ నా మాజ్య 

మునకు నంబంధించిన [పాగ్భాగమునకును, మారుకుయా 

తా|తపులకును, ఆం|ధ శాతచావానులకును నిరంతర 

యుద్ద ములు జరుగుచుండుటచే శాతవావాను లా భా 

జజంతాలో నుమారు నాలుగు 

మున (డ్రోద్దవహింపక పోవుట యో, వా|తపులు స్రైతము 

స్థిరపడి లలితక ళాదులను పోషించుటకు తగిన అధికార 

మును సంపాదింపజాలకపోవుటయో దానికి కారణమె 

క్రీ, శ. మూడవ శకతాద్దిలోని చిత్రలేఖ] పదవ 
గువాలోని కుడిగోడ మీద చ్చితింపబడిన షడ్డంత జాతక 

ముతో ఒక శాసనము కూడ చితితమై యున్నది. అది 

బహుశః మూడవ శ తాబ్రిదని నిళృయింపబడిన ఆ చిత్ర 

ముతో సంబంధించినదే ఉండును. అందుచే ఈచీ[తము 

భారతీయ చిత్రలేఖన చరిత్రలో తరువాతి గొప్ప ఘట్ట 

ముగా కానబడుచున్నది. దాని నిచ్చట కొంత సవివర 

ముగా పరిశీలన చేయవచ్చును. 

చితకారుడు షడ్డంత జాతకములోని సర్వ నన్ని వేళ 

ములను చీతించినాడు కాని వాని [క్రమము కొంత 

మార్చినాడు. అతడు నకములతోను, అజగరములతోను 

(Pythons) గూడిన బురద-నేలలు గల దుర్గమమైన అడవి 

లోనీ గజముల వన్యజీవితముతో ఆరంభించి, మానవ 

మూర్తులతో నిండిన (పాసాద దృళ్యములతోను, ఒక 

స్తూపము తోడను, వివోరముల తోడను గూడిన వవి|త్ర 

కేత్రమునకు పోవుచున్న రాజూంతపుర పరివారము 



అజ౦తా 

తోడను దానిని ముగించినాడు. మధ్యభాగమున అతడా 

గజ రాజు వద్మ నరన్సున స్నానమాడుటయు, ఒక పెద్ద 

మజ్జిచెట్టు [కింద గల దాని [పియమైన ఆశయ స్థలమును 

చితించియున్నాడు. ఈ విధముగా జంతుజివితమునకును, 

(వకృతి సౌందర్య మునకును సంబంధించిన - దృశ్యములు 

దుఃఖ శ్లేళ తమస్సు భక్తి విశ్వాసాలోకముచే [పకాశింవ 

జేయబడు మానవ భావములను చితీంచు దృశ్య ముల 

నుండి వేరుగా ఉంచబడినవి. 

అడవియందలి జంతు జీవితమునకు నంబ౦ధించిన 

దృశ్య ములలో ఒక పనుగునకును మొనలికిని జరిగిన 

పోరాటమును వర్ణించు దృశ్యమును చిత కారుడు మిక్కిలి. 

నేర్పుతో చితించియున్నాడు. అందే నుగు తన శతువును 

వెలికిలబడ వై చి, దానివొట్టపై తన ముంగాలొకటి పెట్ట, 

దానిని తుత్తునియలు చేయుటక్రై తొండముతో గట్టిగా 

నొక్కుచున్నట్లు చితితమైయున్నది. దానికి సమీపమున నే 

భీకరమైన మహానాగము ఏనుగు కాలి నొకదానిని పట్టు 
కొనగా అది దురంతరమైన వేదనపొందుచు తన తోడి 
ఏనుగుల సాయము నర్థించుట క్రై ఆర్తనాద మొనరించు 

టకోే అన తొండమును వై కెత్తినట్టుగా చితింపబడి 
యున్నది. గజయూధ మొకటి పద్మసరోవరమున స్నానము 
చేయుచు తొండముల నె థి వివిధ స్వాభావిక విన్యాస 
ములతో వానిని వంకరగా (తిప్పుచు జల[కీడోత్సాహమున 
ఉప్పొంగు దృశ్య మొకటి మిక్కిలి మనోజ్ఞముగా ఉన్నది. 

రాణి గజదంతములను చూచి మూర్భాకాంతురాలై న 

ఆస్థానదృశ్యము నాటకీయ [వభావముతో కడు మనో 
సారముగా ఉన్నది. ఆ వడ్డంత నాగము పూర్వము ఒర 

అవతారములో ఆమెకు [పియదయితు డై యుండెను... 

తన వై కంచు అప్పుడింకొక భార్య మై ఆత డెక్కువ ప్రతి 

కలిగిఉండిన ట్లామె భావించుటచే కోపా వేశమున దాని 
దంతములను కొనిరమ్మని ఆమె వేట కాండను పంపి 
యుండెను. వర్తమాన జన్మమున ఆమెకు భ ర్రయెన కాశీ 
రాజు ఆమెకు దగ్గరగా కూర్చుండి, తన చేతులలో నొక 

దాని నామె వీపు వెనుక నుంచియు, రెండవ దానికో నామె 
కుడిభుజమును పట్టుకొనియు ఆమెకు అవలంబ మొనంగు 

చున్నాడు. పరిచారిక ఒకతె రాణికి విసనకట్టతో వినరు 
చున్నది. తలవై పోయుటకో, ముఖమువై చల్లుటకో 
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వేరొక తె జలము తెచ్చియున్నది. మూడవయామె రాశి 

కేదో పానీయ మొనగుచున్నది. దృళ్యమునకు కుడిై పున 

నున్న నాల్లవయా మె భారతీయులకు నవాజమైన విధమున 

విచారభావముల నడచుట.కె తనచేతిని 

సెట్టుకొనియున్నది. ఛ|త ధారిణి ర్రఘెన పరిచారిక అస్థానము 

నంతను భయకంపిత మొనరించిన ఆ దంతములవనంక చూచు 

చున్నది. భూతలాసీనమైయున్న వనిగ యొకతె రాణిని 

తెప్పిరిల్ల చేయుటకై ఆమె అర కాళ్ళాను రాయుచున్నది, 

దృళ్యమునంతను అఆవరించియున్న నొనూన్య క్ రుణ 

వాతావరణముమాట అటుండ, వ్య మల వర్గీకరణమును, 

ముఖము వె 

మనోవారములై న విన్యానములును (ల భుూవణ 

కేశాలంకరణ విధానములును, అల్బమయి్య్యు గ్ా 

సంపన్న మైన వివిధ వ్య కల వ్యన్త్రధారణ (ప కారమును, 

చిత్రకారుని నజీవమైన భావనాశక్షిని నరస మైన 
రుచిని మా|తమేకాక సుపరివక్వ మైన అతని సాం కేథిక 

కళా కొళశలమును తనఊపహా ననునరించి ఏ వన్తువుస్తై నను 

పరీతిగనై నను య భేచృముగా చి(త్రింపగల అతని సామర్ధ్య 
మును (పదర్శించుచున్నది. 

(క్రిస్తుపూర్వ యుగమునందలి చితలేఖనములవలి ఈ 
చితమున చి[తింపబడిన వ్యక్తు లందరునుకుూంజ అనార్యులు 

గనే కానవచ్చుచున్నారు. చిితణమునందలి సాంకేతిక 

జగ్గీ 

విధానమును, వస్తుసామ[గియు శేవల చేశీయముశై 
యున్నవి. అందు వరబేశములకు నంబంగధించినబే కాక 

మిక్కిలి నమీపమునందున్న ఉత్తర హిందూస్థానమునకు 
సంబంధిం చినదియు |పభావ మినుమంతయు గోచరించుట 

లేదు. కాని దృళ్య సౌందర్యమును కల్పించుటలో చిత్ర 

కారుడుచూపిన ఉత్సాహమును, అతడుమృగ జీవితమును 
గూర్చి కావించిన సునిశిత వరిశీలనమును, మత ము[దతో 
కూడిన కరుణరన భావములను చితించుటలో [వదర్శించిన 
న_పుణ్యమును, సూత్మ వివరములతోకూడిన అలంకరణ 
విధానమందలిపీతియు, ఎడమకుడిగోడలడె చిత్రములను 
చితించుటలో కలిగిన నాలుగు శతాబ్దుల వ్యవధానమున 
చితలేఖన కళ వైజ్ఞానికముగను, సాం శేతికముగను 
కూడ మిక్కిలి అభివృద్దిని వాం 'దెనని నూచించుచున్న వి. 

క్రీ. శ. నాలుగవ శశతాబ్దిలోని చిత్రలేఖనము :- వెన 
వర్ణింపబడిన _షడ్డంత జాతకమునకు ఎడమవై పునగల 



శాగమజాతకమును, పదవ గుహలో గోడలమీదను, 
స్తంభములవెనను గల ఇతర చ[తములును వసారా 

స్తంభములమీది బుద్దుని చిత్రములును శాసన లిపి నిదర్శ 

నమునుబట్ట కాని, సాం శేతిక పరిణామమునుబట్టిశాని 

E గ నాలుగవ శ తాబ్రికి చెందినవిగా? తలంపవచ్చును. 

ఈ కథ (శావణకు మార దశరధ శాప వృత్తాంతము 

లకు బౌద్ధులు కల్పించిన రూపాంతరము. గచ్చుబొమ్మలో 
సూచింపబడిన ముఖ్య సన్ని వేశములు పెక్కు వివరము 

లలో జాతకమున .చెప్పబడినవానితో నరిపోవుచున్నవి. 
సమ్మగ వేషధారులయిన 'పరిచారకు లై దుగురును, అల్ప 
వేవషధారులయిన వరిచారకు లై దుగురును (వీరు బహుశ; 

వటకాం(డును 

కావచ్చును శస్తా స్త్ర సన్నద్దులై రాజు ననుసరించి 

యున్నారు. "రాజు (అన్న్చష్ట చితిత మైన) గుజ్జమునుండి 

దిగి తాను జంతువని శంకించిన యొక అద్భశ్యవస్తువు-పె 
ధ్వనిని బట్టి, లత్యు ముంచి, విల్లక్కు. పెట్టుచు న్నాడు. ఆ 

వస్తు వాత డనుకొనినట్లుకాక పొదల వెనుకనున్న నదీ 
(పవావాములో కమండలువును ముంచుచున్న (బాహ్తణ 

కుమారుడగుట నంభవించినది. వనదేవత యొవ్వరో 

రాజును మందలింవ యత్నించెను కానీ లాభము లీక 

పోయెను. రాజు పశ్చా త్తప్పుడై శ్యాముని అంధ పితరు 

నా ద్య ములు వాొయించువారును, 

లను సేవింప (పతినపట్టును. 'వనదేవతా [పభావముతే 

ఛ్యాముడు రతీంపబడును ; అతని అంధ పితరులకు దృష్ట 

నంపద కలుగును ; రాజు శ్యామునినుండి “౯ ధమ్మ * బోధ 

_(గహించును. 

జాతక కథలో కథన సొందర్యముతోపాటు కొన్ని 

దృళ్య కావ్య లకణములుకూడ ఉన్నవి. చిత కారుడు 

వానిని గచ్చుబొమ్మలో అత్యద్భుతముగా అనుకరించి 

నాడు, శ్యాము డమరుడా నాగుడా అని రా జరుంగ 

కోరుట, శ్యాముని మన స్టైర్యము, అతని తల్లి దం|తుల 

దీనా[కందనములు, వేగముతో కూడిన వేడి చలనములు, 

అన్నిటికన్న మిన్నగా జంతువులను మానవులతో కలుపు 
అనురాగ బంధములు మున్నగున విందుకు నిద ర్భనములు. 

జలకమండలువును మోయుచున్న శ్యాముని చీతమున 

(గీకు శిల్పులు వేల్పుల వి|గవాములలో చూపిన లాలి 

త్యము కానవచ్చు చున్నది. అక్ష శ్యాముని తండి తల 

కథలు చి తింపబడినవి. 

అజంతా 

నవవిజ్ఞాన యుగమునందచలి (Renaissance) ఇటలీ దేశపు 

చిత ములలో ముఖ్యముగా పను క్రీస్తు చితములలో కన 
వచ్చు కరుణమును నూదించును. లేడి చిత్రములు జంతు 
పరిశీలనమునకు చక్కని నిదర్శనములు. 

కీ. శు5వ శతాబ్ది యందలి చిత లేఖనములు : Lk. శ 

రవ శ తాద్దిలో ఇతర కలాపములందువలెనే అజంతా 
యందలి చిత లేఖన కళలోకూడ అమిత మెన ఉత్చా 

పాము గోచరించుచున్నది. వానితో పెక్కు 1,2, 16, 

17 న గుహలలో ఇప్పటికిని నిల్చియున్నవి. ఈ గువా 

అందు చి తితములును, శిలా ఖచిత ములును, అగు శాన 

నముల వలన ఇవన్నియు |కీ. శ. 5వ శతాబ్దికి చెందెనవని 
సిరూపింపవచ్చును. కళా సం కేతములనుబట్టి చూచినచో 
1, 16 గుహలు నమశాలికములవలె తోచును. 17 వ 

గువా రెండవగువా అన్నిటికంశు 

చివరను వచ్చును. గువాల పౌర్వాపర్యమును నిర్లయించు 
నప్పు డీ విషయ మిదివజకే చెప్పబడినది. మొదటి 

గుహలో బుద్ధుని మవాభిని ష్కమణ వృత్తాంతమునకును, 
16 గువాలో అతని జనన బాల్యములకు నంబంధించిన 

కథలకును, సన్యాస జీవితమునకు సంబంధించిన ఇతర 

గాథలకును [పాధాన్య మొనంగబడినది, 17 వ గువా 

యందు బుద్ధుడు తొల్లింటి అవతారములలో = ఉచారు 

డెన రాకుమారుడుగనో, గజము, వానరము, లేడి, 

బాతు, మత్స్యము, నాగము మున్నగు ఉత్తమమైన 

జంతువులుగనో వివిధ రూపములలో ఉద్భవించిన 

రెండవ గువాలో బుద్దుడు 

సిర్థార్థుడుగా నున్నప్పటి కథలును, పూర్వజన్మలలో మతి 

మంతుడై న ([బాహ్మణుడు, విధుర పండితుడు, శాంతి 

వాది, నన్యాసి మున్నగు రూపములను పొందిన కథలును 

వర్ణింపబడినవి. 

“ఆలంకారిక రచనారీతులు :- వర్ష చిత్రములందలి వస్తువు 
LL 

మువ్విధములుగా నుండును - అలంకరణ విధానము, 

వాని తరువాతను, 

 రూపకల్పనము, కథనము. అలంకార రచనా రీతులలో 
ప[తావళులు (Scrolls) జంతువులయు, వృత లతాపున్న 

 ములయు బొమ్మలు ఇమీడి యున్నవి. ఇచ్చటి వె విధ్య 
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మనంతముగా ఉన్నదనియు, సూ త్మాతినూ వ్య వివర 

ములు కూడ (పదర్శి రంపబడి ఉన్న వనియు, - ఎచ్చటను 



పునరుక్తి గోచరింవదనియు గిప్పిత్తు చెప్పుచున్నాడు. 

సుపర్జులు (పఠీళరీరము మానవ ఫపూర్వకాయ ముతో కూడి 

యుండును.) గరుడులు, యతులు, గంధర్వులు, అప్సర 
సలు మున్నగు కల్పిత కథా పాతలయు, పౌరాణిక 
వ్య క్తులయు బొమ్మలు స్థలమును నింపుటకె_ ఉపయో 

గింపబడి ఉన్నవి. అవి బాణకవి కాదంబరిలో వర్ణించిన 

ఉజ్జయినీ యందలి చితిత మందిరములను స్మరణకు 

తెచ్చుచున్న వి. | 

ఆజం౦ంతా చిత్రములందలి (ప్రకృతి := చితశారునికి గల 

(పకృతి ప్రీతియు, వివిధ (పకృతి దృశ్యములను సౌందర్య 

వై భవములతో వర్ణించు టయం చాతడు చూపు నేర్చును 

ఇక్కడ వేరుగా నొక్కి వాకువ్వనక్కరలేదు. 17 వ 

గుహలో చితింపబడిన పెక్కు జాతక కథలలో ఉత్తమ 

(శేణికి చెందిన కథనాత్మక చిత్రములకు అసంఖ్యాకము 

లైన నిదర్శనములు ఉన్నవి. ఇతర గుహలలో కూడ 

ఇట్టివి కొన్ని కలవు. ఈ గువాలో చితింపబడిన ఛద్ద న్హ, 

మవోకపి, హస్తి వాంన, శరభంగ, మత్స్య, మహివ, 

రురు, శిబి, న్మిగోధ, మిగ జాతకములను గూర్చి నంగవా 
ముగ సూచించుటకు కూడ ఇచ్చట తావు చాలదు. 

వెన్సంతర, నుతసోమ, మాతుపోవక జోతక ములనుగూర్చి 

సం|గవాముగా చెప్పవలసియున్న ది. వెస్సంతర జాతకము 

గోడతో కలిసిపోయినట్లు కట్టబడిన "రెండు స్తంభముల 

నడుమ గల ఎడమపక్క గోడనంతను ఆవరించియున్న ది. 
అది ఎడమ పక్కనుండి ఆరంభించును. అచ్చట వెన్సంతర 

రాజకుమారుడు తన నిపూూ నన వృత్తాంతమును భార్య 

యైన మడ్డి(42661) కెరిగించును. అతని యందలి లోపము 
అతిమా తమైన జొ దార్యగుణము. వర్షమును కలిగింప 
జాలు శక్తిగల ఒక దీివ్యదంతావళము నాతడు చానము 

చేసివై చినప్పుడు, (ప్రజలు గగ్గోలుచేసి రాశై_.న అతని 
తం|డిని అతనిని దేళ బహిమ్మృతుని చేయుమని బలవంత 

పెట్టిరి అతడు తన తల్లిదం[డులకు వీడోలు చెప్పుట, 
నాలుగు గుజ్జములను పూన్చిన రథముసై . అతడు తన 

కుటుంబముతో కూడ విపణివీథిని పోవుట, ఆ[శమమున 
అతని జీవితము, వన్య మృగములచే ఆ [శ మ మునకు 
రాకుండ ఆపివేయబడిన మడ్డి పరోకమున అతడు తన 
బిడ్డలను జూజకున కిచ్చుట్క బంధవిమోచన ధనముగా 

వారి తాత ఆ బిడ్డలను తిరిగి యిచ్చుట, మడ్డ యు, వెన్సం 

తరుడును తిరిగి రాజధాని కరుదెంచుట మొదలగు నన్నీ 

వేశము లీ మనోపారమైన కథలో అలి నుందరముగా 

చి తింపబడినవి. 

వివిధ దృళ్యముల [కమ 

మాట నిజమేయైనను ముందరి గది 

వెనుక గోడవె నున్న చిత్రములో నుతసీిమ జూశకము 

హ్ fy # అలో ఇల 
యె క్ రథ గి చ యి 

(టు 

"కిశమనై పున గల 
గా ఉన్న 

కూడ మిక్కిలి చక్కగా చి తింపబడినది, నుదాను డళ్యా 
లో జ ధో rb న WY అనే So nue న వతి గూ DON WO రూఢుడై తన పరివారముథత గం 1. మె 

పురద్వారమునుండి బయ ల్వెడలుటత ఈ కథో ఆరంభఖిం 
wh a0 నో oa చుచున్నది. ఆ వరివారములో కొన్ని 'ఏీటకుర్కూలు కూడ 

ఉన్నవి. అవి ఒక లేడిని తరుము చున్నట్టు క నసయుచు న్న సి 

తరువాతి దృళ్యములో వన్యమృగసంకుల్నమైన అవతవియం 
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చిగింవబది 

ఉన్నాడు. ఇంకను కొంతపిని ఈ రూపు న దించుచుం 

డగా ఒక సింహి ఆతని పొదములను నాకుచున్నట్టున్నది. 
తరువాత ఆత డొకరాతిపై కూర్చుండియుంమును, సింపి 

ఆతనిముం దుండును. సింహి గర్భిణి [మై ఒక మానవ 

శిశువును. రాజునకు [ప్రియ కుమారుశు= కొనుట మొదలగు 

సన్ని వేశములు తొలగింపబడినవి. శరువాశ చూవరులు 
ఆశ్చర్యచకితులై చూచుచుండ ఆ సింపా బఖారుసీధిని 
పాసాద ద్వారము వంక కరుగుచున్న సుందర మెన 

దృశ్యము. కానబడును. కుడిపక్క ఆ సింసి శాజనన్ని 
ధికి (ప వేశ పెట్టబడిన దృళ్యమున్నది. రాజు కుమారుని 

దీని క్రింద 

నుదాన రాజకుమారుని విద్యాభ్యాసము చి తింపబడీనది. 

ఆర అ! 
నం. CER: 

దల 

[గ్రహించి తన తొడ కూర్చుండ బెట్టు కొ 

కుడిపక్క అత డొక బల్లవై |వాయుచుస్నాడు. ఎడమ 
(పక్క అతడు బాణములు వేయుట అభ్యసించుచువ్నాడు. 

దాని కెడమనవై పున సుదానుని పట్టాభిషేకము చూవ 

బడినది, అతని తల్లి సింహి అగుటచే అతడు నరమాంన 
భమకుడగును. తరువాత నున్న మూడు దృశ్యములలో 
తొలుత వేయబడిన మనుష్యుని చేహామునుండి మాంనము 
కోయుట, అట్లు తెచ్చిన మొాంనమును వండుట, ' దానిని 
రాజునకు వడ్డించుట మున్నగువానిచే అది నూచింవ 
బడినది. తరువాత నుదానుడు వేట కోరుగుచున్న ట్లు 
చి త్రీంవబడిన చటమునకు వెనువెంటనే వైని అంతఃపుర 



అజ౦లొ 

సూదకుని బారినుండి ఒకడు తప్పించుకొని పారిపోవు 

చుండుట వర్ణింపబడినది. దీనికి పైని వినాశకరమైన ఈ 
అభ్యానమును వర్ణింపుమని (పజలు నుదానుని వేడుకొను 

చున్నట్లు కనవచ్చుచున్నది. చాణశేవమును సూచించు 
దృళ్యమునకు [కొంద సుదచానుడు తన్నపై దండె త్సివచ్చిన 

సేనలతో స్థిరముగా నిల్చి పోరాడుట వర్షింపబడినది. ఈ 
చితరచన కెడమవై సున నిష్కాననానంతర మడవిలో జరి 
గిన వృత్తాంత ములను సూచించుచున్న చత ములన్ని యు 

శిథిలములై పోయినవి. నర్వావయవ సోమమునశకె. 

సుదానుడు పట్టుకొన్న ఏకశత  రాజకుమారులలో ఒక 
డును, కడకు ఆతని వరివ ర్హనమునకు కారణభూతుడై న 

వాడును అగు బోధిసత్వనుత సోముడు పద్మాకరమున 
తాను పట్టుకొనబడిన నమయమున నుచాసుని భుజము వె 

ఉన్నట్లు కానిపించును. 

చితరూపమున చెప్పబడిన నుందరములై న ళథలలో 
మాతృపోవకజాతక మొకటి. అది మాతృదేవోభవ అను 

వేదనూ క్షికి నిదర్శ్భనమైనట్టిది. బోధినత్వు డొకప్పు 
'డేనుగుగా జన్మించి ఒక వనేచరునిచే వంచింవబడెను. 

అడవిలో చారి తప్పియున్న నమయమున ఇంటికిపోవు 

[తోవచూపి అది వనేచరుని కంతకుముందు ఉపకార 

మొనరంచియుండెను. ఆ గజము పట్టు కొనబడి రాజ గజ 

శాలకు కొనిరాబడెను. తనకు మిక్కిలి _చేమపాతు 

రాలయిన చీకుముసలితల్లి దీనావస్థను తలంచుకొసి అది 

అచ్చట ఎట్టి ఆవోరమును (గ్రహింప నల్ల కుం డెను. "రాజు 

జారిపడి దానిని విడిచివై చెను. అన్ని దృశ్యములును 

చక్కగా అమర్చబడీనవి. రాజ పరిచారక పరివృత మై అది 

తన [ఫియజననీజనకుల కలసికొనుట్న కె ఉత్సావామున 
ఇంటికి పరెగెత్తుటను, పిశాపు[త నుఖసమాగమమును 

సూచించు చివర దృళ్యములు మిక్కిలి సుందరముగా 

చితింపబడినవి. 

కుడిగోడమీద చి తింపబడిన సింవాలావదానమును 

గూడ ఇట పేర్కొనవలసియున్నది. ఇందలి కథ. దివ్యావ 

దానము నుండి (గహింవబడి వలాపహాన్సజాతకములోని 

కొన్ని వివరములచే పుస్టినొందినది. 

చితముయొక్క. కుడిచివర అడుగున సింహాలుని 

సము[ద్రపయాణమున జరిగిన సౌొకాభంగముతో కథ జ్ 
ఫి 
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ఆరంభించుచున్న ది. అతడును తదనుచరులై న 500 మంది 

వర్తకులును రాక్షసాంగనలతోకూడిన ఒక ద్వీపమునకు 

(తోయబడిరి. అచ్చటి రాతన (స్త్రీలు సుందరాకారమును 
వహించి సగొరవముగా వారికి ఆతిథ్యమొసంగిరి. 
సింహాలుడు మాత్రము వారిచే వంచితుడు కాలేదు. అతడు 

గుజ్జముగా జన్మించిన బోధిసత్వుని ఆతి థ్య ము 
(గ్రహించెను. ఆ గుట్టము ఆతనిని కొందరనుచరులను తిరిగి 
వెనుకకు కొనిపోయెను. ఈ చిత్రము రాక్షసాంగనల 
వినోదోత్స్చాహములను సూచించు దృశ్యమున కింనుక 
వైని రమణీయముగా చి క్రింవబడినది. కొంత సేశెన తరు 
వాత ఆ రాతస స్త్రీలు చిత్రములో కనబడునట్లుగా 
తమ యథార్థ రూపములు గహాంచి మూర్జుల్తె అచ్చట 

ఉండిపోయిన సింవాలుని అనుచరులను కబళించిరి. తన్ను 
తప్పించినందుకు సింహాలు డా గుట్జ్ణ మునకు క త జ తా 

వందనములర్చించును. ఆతడొక ద్యారముకడ ఆగుజ్ఞము 

ముందు కృతజ్ఞతతో మోకరిల్లి యున్నట్లు చి తింపబడి 
యున్నది. కాని వెంటనే ఒక రాక్షసి సుందరవనితా 
కారమున ఒక బిడ్డ నెళ్తుకొనివచ్చి ఇతడే నా నిజమెన 
భ_ర్తఅని పల్కును. ఆస్థానద్భశ్యమున గల మంతి విజ్ఞ 
రూవ మాతడు [పయత్నించియు రాజు నా సాహాన 

కృత్యమునుండి మాన్చలేక పోయెనని సూచించుచున్నది. 
దాని ఫలితము ఎడమచివర చూవబడినది. ఆ రాకని 
రాజును చంపి తిని వేయును. ఆమె అనుచారిణులు అంతః 
పురమున నున్నవారి నందరిని సంవారింతురు. సంవృత 

మైన [(వానాదద్వారము శై రాబందు లెగురుట చూచి 

[వజలు ఖీతుఖై రి. కాని సింవాలు డొక నిచ్చెనసాయమున 
(పొసాదకుడ్యము నెక్కి లోని రాతసాంగనల నందరిని 
బయటికి తరిమెను. సింహలుని సేనలు సముద్రమును 
దాటుట, గజములు చదునైన అధోభాగముగల పడవలపై 
ఎక్కుట, మున్నగు తుది దృళ్యములు. మిక్కిలి సహజ 
ముగా చి[తింపబడినవి. సము[ద్రతీరమున సింవాలుని 
సేనలకును శస్తా9(న్త్ర్యృనన్న ద్ధుల్తెన రాక్షస స్త్రీలకును జరిగిన 
యుద్ధమును విజేతయిన సింవాలుని పట్టాభిషేక మును 
మిక్కిలి ఉత్తమతరగతికి చెందిన దృళ్యములు. 

16వ గుహ యందలి చిత్రములు చిత్రించిన. చిత 
కారుడు సంస్కృతమున అశ్వఘోషునిచే రచింపబడిన 



అజ౦తా 

మిక్కిలి రమణీయ మైన కావ్యమునందలి నందుని కథను 

వస్తువుగా [గహించినట్లు తోచుచున్నది. కాని ఒకటి 

రెండు దృశ్యములు తప్ప మిగిలిన చితమంతయు 

పూర్తిగా పాడై పోయినది. నందుని శిరోముండనము, 

బలవశ్స న్యాస స్వీకారముచే అతడు పొందిన విచారము, 

వాయుమండల |పయాణముకల దృళ్య్ళములను మాత్రము 

కొంచెము గుర్తు పట్టవచ్చును. “మరణించుచున్న 

రాకుమారి” అని పేరుపొందిన తుది దృళ్యము మిక్కిలి 
(పసిద్ధమెనది. నందుని (ప్రియురాలైన సుందరి ఆతనిశత్రై 

విరహ వేదన పొందుచు, పరిచారకు డొకడు వెశెత్తి 
పట్టుకొన్న. ఆతని కిరీటమువంక. ఆత్రముతో చూచు 
చుండుట అందు వర్ణిత మైనది. 

కృతవాసను లైన చితకారులచే అత్యంత నిపుణముగా 

చితింపబడిన మరి రెండు ముఖ్య జూత కకథ లున్నవి. 

అందొకటి మొదటి గుహలోని మహోజనక జాతకము, 
రెండవది రెండవ గుహయందలి విధుర పండిత 
జాతకము. “ధమ్ము” వైభవమును (ప్రత్యక్షముగా (ప్రద 
ర్భించు మొదటి జాతకమునందలి కథలందు ముఖ్యము 

లును, నాటకోచితములు నైన అంశములందే. దృ 

కేంద్రీకృత మగునట్లుగా ఎన్నుకొని అమర్చబడియున్నవి. 
ఇరువురు సోదరుల నడుమ యుద్ధము జరుగుట, జందొకకు 

రెండవవానిని చంపుట, గర్భవతియైన రాణి మరొక 
రాజ్యమునకు పారిపోవుట మున్నగు. నీరస విషయము 
లతో కూడిన కథయందలి తొలి నన్ని వేళములు విడిచి 
వేయబడినవి. నిజమునకు అసలైన కథ తరువాత 
ఆరంభించును. గర్భిణి యెన రాణికి ,ఉదయించిన 

కుమారుడు మహోజనకు డను పేరుతో సెరిగి యువకుడై. 
పణ్య వస్తునముదాయముతో సము[దమువె సువర్ణ 
భూమికి వయనించును. రూవకోచితమైన నెకాభంగ 
దృశ్యమును, తిమినక నంకులమైన సము దమున మునిగి 

పోవుచున్న మనుష్యుని ముఖమునందలి దారుణమైన 
భథయాధిక్యమును, మిక్కిలి నవాజముగా చి తింపబడినవి. 
అత డొక _ దేవతచే రతింపబడి మిధిలానగరము చేరు 
కొనును. తరువాత కొన్ని దృశ్యములు మరల విడిచి వేయ 
బడీనవి.. కారణ మేమన ఇవి అంతకుముంచే మరణించిన 
రాజ్యానవా ర్త కుమాశ్తెను మవోజనకుడు వివావాము 

చేసికొన్న విషయమునకు సంబంధించినవి. వైరాగ్య 
[వధానమైన ఈ కథా నిర్మాణములో ఇట్టిదాని కంతగా 

ప్రాధాన్యము కనుపింవదు. లౌకిక భోగములయొడ 
వైముఖ్యము వహించిన మవోజనకుని నర్విళ్ణ వక్ళతియు, 

గీత నృ త్యాదులచే రాణి అతని మనస్సు నాకరి౦వ 
‘ సే 

యత్నించుటయు మీక్కెలీ విన ఏత ముగా వరి ౦పబడినవి, ఆం ల లు 
పరిచారిక పాద నంవాహన మొనరించుచుంశగా రాణి 

రాజున శానుకొని శివిరమున కూర్చున్న ద్భళ్య 'ముకొటి 

కలదు. కుడిపక్క గానముతో కూడిన దృశ్యము సాగు 
చున్నది. నర్తకి చిత్రము మిక్కిలి కోమలమును, మనో 

i ‘ మునకు | కిందుగా , 4 ర్ జ్లము నై యున్నది. శబిరమునక్కు క్రిందుగా (ట్ర యొక శె 

గుడిసెలో లేవ నౌవధమును తయారుచేయుచున్నది. 
రాజు ముఖ రేఖ లనుబట్టి అత తీ వినోదమునం దేమియు 

ఉత్బాహము చూపుటలేదని తలియుచున్నది. శరువాత 
శిలా గువాలోనున్న ఒక సన్యానిచేయు మత బోధలు 
ఏనుట కె రాజు గజారూఢు డై 'పురద్యారము వెలువడి 

వచ్చు చున్నట్లును, గువా ముందు కూడి యున్న జనవనూ య 
వాము నడుమ అతడు ముకుళిత వాన్తుడై నిలబడినట్లును 
చితింవబడినది. విమ్మట [పాసాదమున మహాజనకుడు 

తాను (ప్రపంచమును పరిత్యజింప నిశ్చయము చేసికొన్నట్లు 
రాణి శరిగించుట నూచితమెనది. . అనంశరము రాజు 

గుజ్జము నెక్కి రాజధాని విడిచి వెళ్ళును. దిన్మికింద భర్త 
ననునరించి పగుచున్న రాణి “సివతి” దీనమైన చిత్రము 
కనిపించును. దురదృష్ట వశమున ఇచ్చటి చిితమంతయు 
పూర్తిగా శిథిలమయిపోయినది. చేవాలయమువంటి ఒక 
కట్టడముదగ్గర ఉన్న బొమ్మల ఊర్ధ్వభాగములు మాత్రమే 
దృళ్యము లగుచున్నవి. ఆ జననమూసామున రాజు 

వితము మిక్కిలి (వా ధాన్యము వహించియున్నదది. 

విధుర వండిత జాతకమును సూచించు చిత్రము 

చెదానికంకే మేలుగా రతీతమైనది. అది రెండవ గువా 

లోని కుడి కుడ్యమునందు వాల భాగమును ఆవరించి 

యున్నది. దానికింద ఉన్న న్వల్ప వై శాల్యముగల 

స్థలములో దివ్యావదానముమండి [గహంవబడిన పూర్ణావ 
దాన మను మరొక కథ చి త్రింవబడినది. 

వి ప పన థుర పండితుడు ఇం|[ద|పన్థ రాజునకు మం|తిగా 

ఉదయించిన బోధిసత్తుడు. అతడు సుప్రసిద్ధు డగుటచే 
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విమల అను నాగరాణి అతని బోధలు వినుట కువ్విళ్ళూరు 
చుండెను. కాని అతనిని తన రాజ్యమునకు రప్పించుట 

శెట్టి అవకాశమును లేకపోయెను. ఇరందాతి అను ఆమె 

ముద్దుకూతురు తన (ప్రియుడైన పున్నకుడను యకదండ 
నాథుని వె ఆకార్యభారము మా పెను. అతడు ద్య్యూత 

[కీడయందు ఇ౦[ద(పస్థ రాజును జయించి విధుర వండితు 

నొడుచుకొనెను. ఇరందాతి తూగుటుయ్యాలలో ఊగు 

చుండుట, వున్నకుడు ఇరందాతిని కలసికొనుట, నాగ 

తన కూతును పున్నకుడు వివావా మాడదలచిన 

విషయమునుగూర్చి తన చుట్టములతో ఆలోచించుట, 

ఇం[దపస్థరాజు కొలువుకూటము, అక్ష (క్రీడ, పున్నకునితో 

దూడ విధుర పండితుడు వపయనించుట, నాగరాజు [పాసా 

దమున ఆతడు మతబోధ శావించుట, నంతోవక రమైన 

వివావాము. మున్నగు దృశ్యము లన్నియు కథ విచ్చి 
న్నము కాకుండ మిక్కిలి మెలకువతో చితింపబడినవి. 

మొదటిగువా యందలి శంఖపాల ళిబీ జాతకములు, 

రాజు 

రెండవగుహ యందలి హొంనజాతకము, 16 వ గువా 
9 యందలి వా స్తీ, వుమ్మగ్గజాత క ములు మున్నగు పెక్కితర 

జాతకములు అనాటి నిరుపమానమైన చి[తరూప కథన 

కళకు నిదర్శనములుగా నున్నవి, శిథిల పాయము లై 

పోయినను బుద్ధుని జీవితమునుండి [(గహింపబడిన పెక్కు 

చిత్రములు రూవకోచితరామణీయక ములో ఆ|ప్రతిమాన 

ములై ఒప్పొరు చున్నవి. 

డా, పు. శ్రీ 

అడవులు :_1. ఉపోద్దాతము :- సాం కేతికముగా 

“అడవి” అనగా అతి నూత్ముమగు ఉద్భిజ్జము మొదలుకొని 

అత్యున్నతమగు వృక్షములవరకు వివిధ పరిమాణ భేద 

ములతో కూడికొనియున్న జీవ (ప్రపంచపు నంఘము అని 

వర్ణి ంపబడుచున్నది. కాని చానికిగల సామాన్యభావమున క 

ఈ దిగువ వ్యానమునందు (ప్రాధాన్య మీయబడుచున్న ది. 

“అడవి”! “అరణ్యము” అనబడుచున్న వృతనంఘముల 

పెరుగుదల పరిణామములు ఒక [పదేశముయొక్క 

శీత్రోప్ట ములమీదను, భూగర్భ సంబంధమగునవియు, నేల 

యొక్కయు. స్థితిగతులమీదను ఆధారవడి యుండును. 

ఉష్ణో[గత, వర్షపాతము, నేలలు = వీనిలోని భేదముల 

చ్వారా స్థితిగతులలో కలుగు మార్పుల ఫలితముగ ఉద్భిజ్ఞ 
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జాతిలో మార్చు లేర్పడును. చె కారణములు మార్పు 

లేక ఒక స్థితియం దున్నపుడు ఆ ఉద్భిజ్ఞ జాతిలో సామ 

రన్య మెర్పడును. బాహ్యా కారణములు, ముఖ్యముగా 

మానవుడు జోక్యము కలుగ చేసికొన్న చో దానికి భంగము 

కలుగును. 

నేటి ఉద్భిజ్ఞ జాతి అతి (పాచీన యుగములలో 

(Geological 2883) నున్న ఉద్భిజ్ఞముల సంతానమే యని 

శిలారూవ జీవపరిశీలన వలన తెలిసినది. ఊర్థ్వ మత్స్య 

యుగపు శిలారూప జీవముల (Upper Domain Fossils) 

వలన అప్పటి ఉద్భిజ్జ జాతికిని నేటి ఉద్భిజ్ఞ జాతికిని చాల 

వ్య త్యాసమున్నట్లు తెలియుచున్నది. తక్కిన వానితోపాటు 

దేవదారు (Coniferous) జాతి మొక్కలలో మొదటి 

రకములు అంగారయుగము (Carboniferous period)త* 

చక్కగా వెరిగినవి, గట్టి దారువుగల మొక్కలు ఖటీ 

యుగము (Cretaceous period) లో నున్నవి. కాని, నేటి 

జాతులను బోలిన మొక్కలు తృతీయ యుగము 
(Tertiary period) లో నున్నవి. 

జంతుజాతివ లెనే ఉద్భిజ్ఞజాతికూడ మొదట ఉత్ప త్తియె, 

తరువాత అభివృద్ధిచెంది, అటుతరువాత కాలము గడచిన 

కొలది పరిణామమున వివిధ రూవములను బొందును. 

ఉద్భిజ్ఞములలోను, వాని జాతులలోను గల ఈ వివిధ భేద 

ములనుబట్టి వివిధ మండలము లగుపడుచున్నవి. ఉప్లో 

(గత, వర్షపాతము, గాలిఒ త్తిడి, నేలలు, అవాంళములు, 

ఎత్తు అనువానివై ఆధారవడి ఆయా మండలములలో 
వేరు వేరు పొారస్థిక (Ecological conditions), బావ్యా 

స్థితిగతులు వర్పడుచున్న వి. న 

2. (ప్రపంచవ్యా ప్తి :- వివిధశీతోప్త పరిస్థితులు, వానితో 

గూడిన వర్ష పొతములు ఎట్లు వ్యా ప్తిచెందియున్న వో 

దానికి అనుగుణముగా వివిధ తరగతుల అరణ్యముల 

వ్యా _ప్తియుండును. 

పరిస్థితులలో ఒకొక్క లక్షణముగల అరణ్యముండును. 

ఇట్టి అరణ్యములు సహాజమగు ఉద్భిజ్జజా తి. మానవుని 

జోక్యముగాని, మార్పుగాని లేకున్నచో ఆ ఉద్భిజ్ఞములు 

ఉష్ణో[గత, వర్షము, చేల. వీనియొక్క_ పరస్పర [క్రియల 

ఫలితముగా పెరుగును. అరణ్య ముల 

వ్యాప్తి ఈ దిగువ నీయబడినది := 

అనగా ఒక్కొక్క రకపు శీతోష్ణ 

సూలవరీకరణము, 
థి గ 



అడవులు 

(అ) “సెల్వాలు' అనబడు భూమధ్య రేఖా[పొంతపు 

నదావారితారణ్యములు భూమధ్య రేఖ పొడవున నున్న 

వర్ష పొతమండలములో నున్నవి. సంవత్సరమునకు 80 

అంగుళములకు మించి వర్షపాతముగల బుతువపవన 

[పదేశములలోగూడ అవి యుండును. అచట సంవత్సరము 

పొడుగునను సూర్యరశ్మి జాగుగానుండును. గాలి, నేల 

ఎప్పుడును తడిగానుండును. ఆ అరణ్యములు పొడ వై నవి, 

పొట్టివియగు వేలకొలది రకముల మొక్కలతో దట్టముగా, 

ఏపుగా పెరుగును. అవి భూమధ్య శేఖా| పొంతమందంత 

టను ఉన్నను అమెజాన్, కాంగోపరీవావా ప్రదేశముల 

లోను, భారతదేశము, సింహళము, మలయా, ఈస్టు 

ఇండీస్, బర్భాలోను ఉన్న అడవులు అత్యు త్తమ మైనవి. 

రబ్బరుచెట్లు, నీంకోనా, కోకో, మానియోక్, కొబ్బరి 

చెట్లను కఠిగియుండుటచే నివి చాలముఖ్య మైనవి. భారత 

దేశపు బుతువవనారణ్యములనుండి వర్తకమునకు పనికి 

వచ్చు కలప, ముఖ్యముగా శుకు సాలవృక్షములనుండి 

లభించును. 40 అంగుళములకు తక్కువ వర్ష పాత 

మున్నచోట్ల అడవులు కొంచెము పలుచగను, కొట్టి వేయు 

టకు నులభముగను పెరుగును. వీటియందు కలప నిచ్చు 

వృక్షములు, వెదురు, తాడి, తృణ ధాన్యములు, వరి, 

(ప్తి, కొన్ని పర్వతపు వంపులందు తేయాకు, కాఫీ 

లభించును, ఆహార ధాన్యపు చురులను పెంచుటకు ఈ 

(పొంతము వాల అనుకూలముగ నుండును, అందువలన 

అచట జనసంఖ్య ఎక్కు వగానుండును. 

(ఆ) వెచ్చని సమశీతలా రణ్య ములు బుతుపవనారణ్య 

ములను ఇంచుమీంచు పోలియుండును. కాని వేరురక 

ముల వృక్షములు కలిగియుండును. ఆపోరసంబంధమగు 

చైరులను సేద్యముచేయుట కొరకు సెక్కు [పదేశములలో 
నున్న అరణ్యములు చాలా కాలము [క్రిందటనే కొట్టి వేయ 

బడినవి. వీటిలో 5 ముఖ్యమగు [వదేశము లున్నవి = 
(1) రొంపి నేలలో మాతమే అరణ్యములు గల [పొంత 

ములు, విశాలమగు (పత్తినెలలు, మొక్కజొన్న నేలలు 
కల అమెరికా నంయు క్ర రాష్ట్రములోని ఆగ్నేయ 

భాగము. (2) విలువైన కలపనిచ్చు అరణ్య ములుగల 
(బెజిల్ లోని దకిణ భాగము. (కి) చెరకు, మొక్కజొన్న 
మెరు చేయుటకు అరణ్య ములను నరకి వేసిన దకీణా ఫికా 

లోని నేటాలు. (4) మధ్య చైనా, ఉత్తర చైనా, 

(5) యూకలిష్టసు అరణ్యములకు (పొముఖ్య మొందిన 

ఆస్టేేలియాలోని తూర్పు భాగము, 

(ఇ) చల్లగానుంది, ఆకురాలు సమకీతలారణ్యములు :- 

చల్లగా నమశీశలముగానున్న (ప్రదేశములలో చలినుండి 

రతీంచుకొనుటకై. శీశ కాలమున వృత ములఅకు రాలును, 

అందుచే వాటికి ఆకురాలు వృత ములని"పరు, ఓక్, ఎల్ గి 

బీచ్, ఒర్చ్, సేపుల్ అను వృక్షములు విలువైన కలవ 

నిచ్చును. ఇట్టి వృత్షములుగల అరణ్యములు ఉతర 

యూరప్లో, అమెరికా ఈశాన్య భాగము భో, మంచూ 

రియాలో కలవు. గోధుమ, బార, ర, మెదలగు ఆహార 

ధాన్యపు వైరులను చెంచుటకొరకు ఈ వ చేశములలో 

మొదటనున్న ఉద్భిజ్ఞజాతి నరకి వేయబడినదను విషయము 

గమనించతగినది. 

(ఈ) చల్లని సమశీతల కోనిఫరు అరణ్యములు ఫ్ 

కోనిఫరు పృక్షములు ఎక్కువ చలిపదేళములలో "పెరు 

గును. అందుచే, మంచునుండి కాపొడుకొనుటకును, 

బాహ్బ్వా క్సేక మును తగ్గించుకొనుటకును, వాటివ[త ములు 

నూదులవ లెనుండును, ఆవృతములు మెత్తని దారువు 

కలిగి, కాగితపు పరిశ్రమలకు చాల ఉపయోగపడును. 

ఉత్తరార్థగోశము యొక్క ఉత్తరపు సరిహాద్దులయందును, 

మధ్య యూరప్ (జర్మనీ, స్విట్టర్లాండు, కా ల్చేధియన్సు) 

పర్వత ములలోగల ఉన్నత |ప్రదేశములయందును, న్యూజీ 
లాండు, టా స్నేనియా, ఆ స్ట్రే/లియాలలో ఆగ్నేయ 

భాగములందుగల వర్వత |ప్రదేశములయందును కోనిపరు 

అరణ్య ములు విసృత ముగానున్న భాగములు వరునగా 

గలవు. ఈ [పదేశములలో నివసించు (పజల కార్యక లాప 

ములు అరణ్య ములతో నంబంధించియుండును. 

(4) మిక్కిలి ఎత్తయిన (ఆలై న్స్ ఉద్భిజ్జజాతి [ఆ 

భూమధ్య శేఖనుండి గల దూరమునుబట్టి ఉష్ణో[గతలు, 

వర్షపాతము నేలలు ఎట్లు మార్చుచెందునో, అన్హై 

అవి పర్వత పార్ళ ప్రములందు భూమట్టము నుండి గల 

ఎ త్తునుబట్టి కూడ మారుచుండును. అందుచే ఉన్నత 

పర్వత శేణయులలో  (కిందినుండి శిఖరమువరకును వైన 
చెప్పిన తరగతుల అరణ్యములవ్నియు ఉండవచ్చును. 

పర్వత పార్గ్వములందు అరణ్యము లిట్టు మాండలికముగ 

wh 
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వ్యా వ్రీిచెదుట ' ఆల్ర్రైన్ వ్యా ఫ్టీ ' 

హిమాలయ పర్వతములను ఆరోహించినచో స్పష్టముగ 
చూడనగును. 

రి. భారత దేశ మందలి అరణ్యముల రకములు :- శీతోష 
స్థితులకు కారక ములగు ఉష్ణో గత, అర్హత అనునవి నేలల 
అభివృద్ధికిని, తత్సలితమగు ఉద్భిజ్ఞ నివానమునకును 

ముఖ్యమగు కారణములు. ఈ దేశములో నున్న వివిధ 
ఉద్భిజ్జ జాతులు, వృతళా(న్హ దృష్ట్యా ఈ దిగువ (వ త్యేక 
లక్షణములు గల [పచేశములుగా విభజింవబడినవి= 

1. తూర్పు హిమాలయము, 2, వశ్చిమ హిమాలయ 

కము. లి. సింధు మెదానము, 4, గంగా మైదానము, 

5. పశ్చిమ నము[దతీరము, రి. దక్కను. 
ఈ [వదెశములలో నున్న అరణ్యముల రకములు, 

వాటి వ్యా ప్తి ఈ దిగువ నీయబడినవి :-. 

(1) ఉష్టమండలస్ట సదాహరితార్జాారణ్యము :. ఇది 

ఛ|తాకారముగ విజృంభించిన సదావారితములగు మధ్యా 

ద్భిదములతో (Mesophytes) ఎత్తుగా, దట్టముగా నున్న 

అరణ్యము పడమటి కనుమల యొక్క పశ్చిమ ముఖము 

నను, అస్సాంలో ఊర్ల భాగమున నై ర్భతిమూల నుండ్ 

కాచార్ గుండా దకిణమున చిట్టగాంగు. పర్వత | పదేశ 
ముల గుండా వ్యాపించిన పీలిక యందును ఇట్టిది కలదు. 

(2) ఉష్ణమండల సదా అర్హ హరితారణ్యము = ఇది 

ఆకురాలు జాతులు, న్వల్చ్బ కాలము పతర హిత ముగనుండు 

సచా హరితములును కలిసియున్నది. పడమటి కనుమలలో 

నున్న ఉప్ప మండల సచావారితారణ్య మునకు (పక్కను, 

తూర్పుహిమాలయముల [కింది వాలులందును ఇట్టి అరణ్య 

మగవడును. 

(3) ఉష్టమ౦డ లపు చెమ్మగల ఆకురాలు: అరణ్యము : 3 

(ఇది ఆకురాలు వృతములే. [పముఖముగను, సదావారిత 

ములు స్వల్పముగను గలది.) దీనికి బుతుపవన మండలా 

రణ్యమని కూడ సేగు, ఇది భారతదేశపు టరణ్యల కణము 

లకు చక్కని ఉదావారణము. హిమాలయ పాద (పదేళ 

నుందును, పడమటి కనుమలలో తూర్పు దిక్కునను, 

ఛోటా నాగపూర్ లో కొన్ని భాగములందును, ఖాళీ 

పర్యత ములలో గాలి మరుగుదిక్కునను, ఇట్టి అరణ్యము 

కలదు. 
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అనబడును. ఇది . 

అడవులు 

(4) ఉష్టమండలపు పొడియయిన ఆకురాలు అరణ్యము:= 

(ఇది ఇంచు మించు సంపూర్ణముగా ఆకురాలు ఎత్తుగాని 
వృతములు గల అరణ్యము.) ఇది భారతదేశము యొక్క 
మధ్యభాగమున ఉత్తర దజిణముగా హిమాలయ పాద 
(ప్రదేశమునుండి కన్యాకుమారి అ|గమువరకును ఎ పించి 
యున్నది. ఇచట 40 అం. లు మొదలు 50 అం. ల వరకు 

వరము పడుటయు, 6 నెలలు వానలు లేకుడుటయు ' 

(పత్యేక అతణములు, 

(5) ఉష్టమండలపు కంటకారణ్యము:= ఇందు తక్కువ 

ఎత్తుగల చెట్లుండును. ఇది దట్టముగా నుండదు. "ఇందలి 

వృతములు వేడిమిని కాన లేమిని తట్టుకొన గలిగి 

యుండును. ఇందుగల వృత ములు ముండ్లుగలిగి [(సధాన 

ముగా కాయ ధాన్యముల జాతికి చెందినవె యుండును. 

ఇట్టి అరణ్యము దతీణపంజాబులో సింధు పరీవాహ[పదేళ 

మందును, రాజపుత్రస్థానములోను, సింధులోను 10 అం, 

మొదలు $ి0 అం.ల వరకు వర్షపాతము కలిగియుండును. 

ఊర్ద్వ గంగా 'మెదానమందును, దక్కను పీఠభూమీ 

యందును ఇట్టి అరణ్యము కలదు. 

(6) తడిలేని ఉష్టమండల సదాహరితారణ్యముః=(ఇందు 

చిన్న ఆకులు, ముండ్లు కల ఉద్భొజ్జములు ఎక్కువగా 

నుండును.) ఇట్టి అరణ్యము కర్నాటక నము[ద తీరమున 
కనబడును. 

(7) ఉప-ఉష్టమ౦ండలపు ఆర్ష పర్వతారణ్యము := (ఇది 

ఎత్తుగా, బాగుగా పెరిగిన నచావారితవృత ములతో కూడిన 

అరణ్యము). హిమాలయముల [కిందివాళ్ల యందును. 

బెంగాలు నందును, అస్సాములోను, ఖాళీ, ఉదక మండల, 
మవోబలేశ్వర పర్యతవం క్తులవెని ఇట్టి అరణ్యమగవడును. 

(8 ఉపంఉష్ణమండలపు*పైను" చెట్ల అరణ్యము:- (ఇది 
న దాహరితములయినట్టి గాని, పారితములు కానట్టి గాని 

సులభముగా కాలునట్టి వృథ ములతో పలుచగానుండును.) 

ఇట్టి అరణ్యము, మధ్య, పశ్చిమ హిమాలయములలో, 

ఖాళీపర్వత ములలో 8000 అడుగుల ఎత్తునుండి 6000 

అడుగుల ఎత్తువరకు ఉండును. 

(9) పొడియైన ఉప-ఉష్టమండల సతత హరితారణ్యము:- 
(ఎండ వేడిమిని, వానలేమిని తట్టు కొనగల (xerophytic} 

ముండ్లజాతులు, చిన్నచిన్న ఆకులుగల “ఆలివ్ * వంటి నతత 



అడవులు 

హారితములు ఇది కలిగి ఉండును. ) ఇది భారత దేశమున 

వాయవ్య భాగమున నున్నది. 

(10) ఆర్ష సమశీతలారణ్యము ఏ-(ఇది [కిందిభాగమున 

దట్టముగా. పెరిగిన ఉద్భిజ్జములతో సదావారితము, అర్ధ 

సదాపారితములు గల మి|శారణ్యము.) తూర్పు హిమా 

లయములలో 6,000 అడుగుల నుండి 9,500 అడుగుల 

వరకు గల భాగమందును, దథఠిణ భారతదేశములో 

వర్వత కిఖరములపై నను ఇట్టి అరణ్యము లగపడును. 

(11) . చెమ్మగల సమశీతలారణ్యము 7a (సూచీముఖ 

వృషజాతి (కోనిఫర్వు మరియు ఓక్ వృక్షములతో నచా 

వారితములు, [కింది భాగమున ఆకురాలు ఉద్భిజ్జ ము 

లుండును.) మధ్య హిమాలయములు, పశ్చిమ హిమా 

అయములందు 40 అంగుళములకు మించి వర్షపాత 

మున్న [వదేశములలో ఇట్టి అరణ్యము లుండును. 

(12) తడిలేని సమశీతలారణ్యములు:-చేవదారు, వె ౯, 

జ్యానిసెర్ వృతములును, విశాలమగు ఆకులుగల వేడి 

మిని వానలేమిని తట్టుకోగల (౫౭r0phytic) వృకము 

లును ఉండును.) హిమాలయ పర్వతముల లోపలి పంక్రు 

లలో నిట్టి అరణ్యముండును. 

(18) “ఆలైన్” (alpine) అరణ్యము :- నదాహారి 

తములగు “కోనిఫరు వృతములు, ఎత్తు తక్కువ, విశాల 

మగు ఆకులు గల వృక్షములు ఉండును.) 10,000 అశు 

గులకు మించిన ఎత్తుల్లో “కలపవాద్దు? వరకు హిమా 

లయములం దంతటను ఇట్ట అరణ్య మగుపడును. 

14. ఆంధధ్రదేశములోని అడవులు :. ఈ రాష్ట్రము 
ఉప్పమండలములో నున్నది. ఈశాన్య బుతుపవనముల 
వలన ఇచట కొన్ని తావులలో వర్షము కురియును. 
తూర్పు కనుమలలో ఇంచుమించు 40 అంగుళముల 
వర్షము కురియును. పడమట తెలంగాణాయందు 20 

మొదలు 80 అంగుళముల వరకు వర్ష పాతముండును. 

నము[దపు పోటులకు, ఉప్పునీటికి తగియున్న వాయు 

స్తూల వర్గికరణమున ఆంధ రాష్ట్రపు టడవులు బుతు 

పవనారణ్యముల తరగతికి చెందును. అవి. ఆకురాలు 

అతణముగలవి. పశ్చిమ భాగ ములలో ఆకు రాలునట్టివి, 

ఉనస్తమండలపు ముండ్లతో గూడినట్టివి మి[ళశారణ్యములుగా 

నుండును. సము[ద తీరమున నున్న రొంపినేలలో, ముఖ్య 
ముగా గోదావరీ, కృష్ణా ముఖద్వారములందు గొప్ప 
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శిఫలు (Mangroves) పెరుగును. 

ఆంధ రాష్ట్ర) మున నున్న అడవులను ఖౌగోశళికముగా 

ఈ కింది తరగతులుగా విభజింపవచ్చును. 
(అ) గోదావరి లోయలోనున్న అడవులు చక్కని 

మురుగుపారుదల గలదియు, సారవంతమెనదియు, చాల 

లోతువరకు మెత్తని మట్టిగలదియు నగు నేలలో వెరు 

గును. అచటి వృతములలో "క్పీస్సు ముఖ్య మైనది. అది 

60 అడుగులు మొదలు 100 అడుగుల ఎత్తు వరకు 

పెరుగును. కొంచెము మరియొక రకపు అడవి . తడిలేని, 

లోతులేని వండు నేలలలో “పెరుగును. అచటి శేకు 
వృతములు 25 మొదలు 50 అడుగుల వరకు పెరుగును. 

(ఆ) కృష్టానది లోయలోని అడవులలో ఏపి, చిరు 

(మాను, అబ్నన్ (Abnus), నల్ల మద్ది వృత ములు ముఖ్య 

మైనవి. ఈ అడవులు విడివిడిగా లోతులేని |టానియకా 
(Trappean) [పదేశముల యందు పెరుగును, కాని ఇసుక 

రాతి [పదేశములలో విస్తారముగా వ్యా ప్లిచెందును. 

(ఇ) తూర్పు కనుమలలో నున్న అడవులలో పలు 

రకముల వృతము లుండును. వానిలో “టకు, వెదురు, 

కాగితపు గుజ్జుకొరకు పనికివచ్చు ఇతరమైన రకములు 

ఉండును. 

(ఈ) డెల్టాలలో రొంపిగానుండు నముద తీరము 

లలో 'వాయుళిఫలు* అను జాతి (Mangrove) అడవులు 

ఎరుగును. వృతములు చాలవరకు వంటచెరుకుగా ఉన 

యోగవడును. 

ర్, అరణ్య సంబంధమగు పదార్థములు వ అరణ్య 

(ప దేశములలో దొరకు అన్ని రకముల జంతు, వృష, 

ఖనిజ పదార్థములు ఉప అరణ్య పదార్థములు, ఇందు 

దొరకును. కలవ, వంటచెరుకు, ముఖ్య వదార్థము. 

భారతదేశపు ఉప - అరణ్య పదార్థములను ఈ [కింది తర 

గతులుగా విభజింపవచ్చును అ 

1. నార, పీచు: చేవగల చాల జాతుల యొక్క నార 

పొరనుండి నారలు లభించును. వానిలో కొన్నిటినుండి 
(తాళ్ళు "వేనుటకు వీలుగా పొడవుగల బలమెన నార 

లభించును. కొన్నిటినుండి నేతపనుల కుపయోగించు పట్టు 
మాదిరి నన్నని పోగులు దొరకును. ఆయా జాతులను 



బట్టి నారను తయారుచేయు పద్ధతులు చాలవరకు వేరుగా 

నుండును. కాని పోగులను ఒకదాని నుండి మరియొక 

దానిని వేరుచేయు పద్ధతి “శెట్టింగు” అనబడును. 

ఉపయోగకరమగు నారనిచ్చు మొక్కులు బ్రౌగర్రలి 

యేస, టీలియేసీ, లెగూమినోసీ, అస్కిపియడేసీ, అర్జీ కేసీ 

అను కుటుంబములకు చెందీనవీ. అనగా జనువనార 

మొక్కులు “లినెన్? అను నార మొక్కలు, “పాంపవ్”, 

“మానిల్లా పాంవ్ * ముఖ్యముగా లభించు అరణ్యప దార్భ 

ములు, 

పీచు, కపోక్, ఇండియన్ కపోక్ అనునవి అరణ్య 

వృతముల యొక్క ముదుక పట్టువ లనుండు రకములు. 

2. గడ్డిరకములు, వెదురు, పేములు :. నన్న బట్ట నేతకు 

వనికివచ్చు (పోగులను (51069) ఇచ్చు గడ్డి జాతులు 
' భారతదేశములో లేవుకాని, పకులకు, చాపలకు, కాగితపు 

గుజ్జుకు పనికివచ్చురక ములు చాల ఉన్నవి. కాగితపుగుజ్జు 

తయారుచేయుటకు ఎంతయాఉవపయోగవడుచు వీవోర్, 

ఒరిస్సా, బెంగాల్, మధ్య|పచెేళ్, తూర్పు వంజాబు 

రాష్ట్ర ములనున్న బై భ్ అనుగడ్డి అన్ని టికం శును ముఖ్య 

'మెనది. “ముంజ్* గడ్డి (ప్రఖ్యాతి చెందిన ఢిల్లీ చాపలు 

తయారుచేయుటకు విస్తారముగా నుపయోగపడును. వట్టి 

వేళ్ళు సువాసననిచ్చు చాపలు తయారుచేయుటకు ప్రసిద్ధి 

చెందినది. 

వేశ్వేరురకముల వెదురు భారతదేశ నుందంతటను 
కనబడును. దాని ఉపయోగములు అందరకు బాగుగ 

తెలిసిన వే. "పేము లేక రటన్ అనునది “పామ్ కుటుంబ 

ములో సెక్కు గణములకు చెందిన ఎగ[జాకు మొక్కల 

యొక్క కాండములు. వాటిలో శ్లానుస్ (Clamus) 

అను గణము అన్నింటికంచు ముఖ్యమైనది. వీటిని 

[ తాళ్ళకుబదులు గా నువణయోగింతురు. ఒక. కగాప్పుడు 

కి00- 400 అడుగుల పొడవుగల సేము చజె_శ్తములను 

(వేలాడు వంతెనలకు ఆధారముగా నువయోగింతురు. 

కుర్చీలు, క్యరసామాను, పిల్లల తిరుగుడు బండ్లు, బుట్టలు, 

జ భ్రైెడలు, చాపలు, [(తాళ్ళుమొద లై నవి తయారుచేయు 

టకు కూడ వానిని ఉపయోగింతురు. 

8. స్వేదనమువలన, కషాయము తీయుటవలన లభించు 

ద్రవ్యములు :. అడవిగడ్డిజాతులనుండి స్వేదన [కియవలన 

వులు 

లభించు పరిమళ త్రై లములు 5 ముఖ్యమైనవి భొరత దేశ 
మున గలవు = పామరోజా లేక జికేమియంశై లము, 

నిమ్మగడ్డినూ నె, నింబత్రై లము, అల్ల పుగడ్జినూనె, వట్టి వేర 
తైలము, చందన శైలము, అగరు నూనె, దేవదారు 
త లము, అయావృక్షముల దారువులనుండి లభించును. 

కర్పూరశై లము, యూకలిష్టను తైలము, దాల్చిన 
తె లము, వింటర్ (గీన్ లము అనునని ఆయాప్మ[త 

ములనుండి లభించువానిలో ముఖ్య మైనవి. వింటర్ |గీన్ 

తైలము తక్క మిగిలినవి చాల్మవసిద్ధములై నవి. వింటర్ 

[గన తై_లమునుండి సాళిసిలి కామము. కార్చాలి కాన్లుము 

తయారుచెయ వచ్చును. “ఆస్పిరిన్? అనుదానిని సాలిసీఖిక 

ఆమ్లము నుండి తయారుచేయవచ్చును. 
4. నువ్వులు, ఆవ, 

(Rape) వంటి నూనెగింజలు బాలవర కిప్పుడు తేేతసన 

ములుగా వెరుచేయబడుచున్నవి. అమెరికా, యూరప్ 

బజారులలో భారతదేశపు అరణ్యలబ్బమగు చౌత్మూ(గ 

తైలము కుష్టు చర్మ వ్యాధులకు ముఖ్యమైన జొమధ 

ముగా అమ్మబడుచున్నది. "సేపియం సాబిఫెరమ్ అను 

వృతమునుండి లభించు తెల్లని మైనము వై నాలో సబ్బులు, 

[కొవ్వు వత్తులు చేయుటకు ఉపయోగ పడుచున్నది. 

ఖా 
E 
రాం 

న్ా, 
es 
చాలా 

ఛా 

నూనెగింజలు :. అవిసె, 

“జపానుమైనము* అనునది దీనిలో మరియొక రకము. 
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ర్. రంగులు, అద్దకములు : తుమ్మ, తంగేడు, సాల 

వృక్షముల యొక్క పట్టనుండి రంగులు తయారు చేయు 

దురు. వీనిలో తుమ్మపట్టరంగు అన్నిటికం"ఖు ముఖ్య మైనది, 

భారతదేశ మందంతటను ఇది ఉపయోగములో నున్నది. 

మీగిలినవి పండ్లరంగులు ఆకురంగులు అని రెండు విధ 

ములుగా విభజింపంబడినది. కరళ్టాయలు, తుమ్మకాయలు, 

డివిడివికాయలు వీనినుండి లభించురంగులు పండ్ల రంగులు, 

ఇతరవృత ములనుండి అభించునవి ఆకురంగులు. 

కొన్ని తరగతులకు చెందిన మొక్కల చెక్కలు, 

పట్టలు, పువ్వులు, పంళ్లు, (వేళ్ళు, రంగులు తయారు 

చేయుట కువయోగ పడును. ఎనిలైన్ నంబంధమగు 

రంగులు వచ్చినప్పటినుండి శాకసంబంధమగు రంగుల 

[పాముఖ్యము తగ్గినది. 

6. బిగురులు, రజనములు := జిగురులు చె ట్ల్రను౦ డి 

పట్టలనుండి, బయటికి (సవించు పదార్థములు. అవి 



సంపూర్ణ ముగనో, కొంతవరకో నీటిలో కరగును. రజన 

ములు (69105) నీటిలో కరగవు. సాధారణముగ మధు 

సారము (alcohol) లో కరగును, అరబిక్ జిగురు, తుమ్మ 

జిగురు, బెంగాల్ కినో అనునవి భారతదేళవు అరణ్య 

వృత ములనుండి అభించు కొన్ని ముఖ్యము లైన జిగు 

రులు. ెనస్లాంజిఫోలిస్, ఎశ్చెల్సా, ఖాసిల్ 

మెర్కుని పెనువృత ములు 

వ్యాపారరీత్యా విలువైన రజనములను ఇచ్చును. ఉద్చిజ్ఞ 

[దవములు సహజముగ ఇగిరిపోవుటవలనగాని, వత్యేక 

మగు [గ్రంధుల వలనగాని తయార, నవాజముగా 

వృతమునుండి బయటికి వచ్చును. లేదా గంటు పెట్టిన 

యెడల పట్టలోనికి, దారువులోనికి వచ్చును. ఈ నంద ర్భ 

మున చిర్ వైన్ రజనము, టశ్చెంమైన్ పరిశ్రమ చెప్ప 
దగినవి, 

7. వాసన (ద్రవ్యములు. విషపదార్థములు, ఓషధులు := 

భారతజేళమున హినూలయములందును, ఇతర పర్వత 

| శయిలందును ఉన్న అరణ్యములలో అనేకములగు ఓవధు 

లున్నవి. వానిని తీయు ఉద్భిజ్జథాగ ములనుబట్టి ఓషధులు 

వర్గీ కరింప బడినవి. వేరు ఓషధులు, వ ట్ట ఓషధులు, 

(ఉదా వ్ క్వినైన్) పండు, గింజ ఓవభులు (ఉదా: 

సరై ఎన్) పత్ర-ఓవధులు (ఉదా = గంజాయి మొక్క 

నుండి తీయు గంజాయి). 

ఏలకులు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క. చాలా (పసిద్ధ 

మైన సువాసన (ద్రవ్యములు. 

6. జంతు, ఖనిజాది సంబంధమగు (ద్రవ్యములు [ఆ 

అరణ్యములనుండి లభించు మైనము, తేనె, కొమ్ములు 

తోళ్ళు, దంతము, పీశాయ, కుంకుడు వంటి చాల దిను 

సులు తక్కువ (పొముఖ్యము కలవి. 

అను సాలుగుజూతుల 

అరణ్య లభ్యమగు పచార్థములలో మిక్కిలి ముఖ్య 
మైనవి లక్క , షెల్లాక్. వీటివిషయమున (పపంచములో 
భారతదేశము ఒకే ఉత్ప _శ్రీస్థానముగా నున్నది. 
అచ్చులు పోయుటకును, (గామఫోను పరి|శమలకును, 

చక్కని వార్నీసులు, మెరుగులు, లక్క, టోపీలు, కురు 
వింద కూపములు (emery ౭15) మందుగుండు సామా 
(గిని, విద్యుత్పరికరములను, విద్యు త్తం[తుల కప్పులు 

మొదలగువానిని చేయుటకును ఉపయోగవడును. 
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అడప్పలు 

రజనము తయారుచేయుటలో భారతచేశము [కమ 
ముగా అభివృద్ధి గనబరచు చున్నది. లై నోలియం, అక్క, 
నూనెగుడ్డలు, కందెన స నేన దవ్యములు (lubrica- 
ting compounds,) , నిరాలు తయారు చేయుటకును, 

'లోవాములను అతుకుట, రంగులు, వార్నీనులు ఆర 

బెట్టుట, యంత ముల పట్టాలను కప్పుట మొదలగు పను 

లకును రజనము ఉప యోగవడును. 

భారతదెళమున మంచీరకము టెన్ కెన్ తయా 
రగును. అధి చాలవరకు రంగులు, చార్నీసులు, జౌవధ 
ములు తయారు చెయుటకు ఉపయోగవడుచున్నది, 

(9) కాగితము, కాగితప్పుగుజ్జా :. భారత దేశమున 
అరణ్య లబ్ద పదాజ్థములలో కాగితప్పుగుజ్జు తయారుచేయు 

టకు గడ్డజూత్రి కుటుంబమునకు చెందినవీ మంచివి. 

హమాలయములయందున్న '“కోనిఫరులు, కొన్ని ఆకు 
రాలు వృతములు కాగితపు పరి[శమకు నుంచ పదార్ధ 

ములు. హిమాలయ _ పాదపర్వతములవవె ని, లీవోరు, 
ఒరిస్సా, మధ్య భా రతములలో కొన్నీ భాగములయం 

దును ఎల్లప్పుడు సెరుగుచుండు నబాయ్గడ్డి ఈ పర్నిశమకు గళ్ళు 

ah) 

ముఖ్యమైన ముడిప దార్థము. 

గడ్డిజాతి కుటుంబమునకు చెందిన వెదుళ్ళు, మృదాన్ 
బెంగాల్, లీవోరు, ఒరిస్సా, బొంబాయి, తిరువాన్కూరు 

రాష్ట్రములలో విస్తారముగా దొరకును. అవి కాగితపు 
పరి[శమకు పనికివచ్చును. 

(10) భూసార విశేషమును వదిలపరచుట (301 Con- 
servation) : మధ్య శతాబ్దములలో జరిగిన విస్తారమగు 
ఆ[కమణ కార్య|కనుములలో అరణ్య నిర్మూలన ము వలన. 

కలిగిన నష్టములు గత శ తాద్దాంతమున తెలిసినవి. సహజ 

మగు ఉద్భిష్ది శోభ గల అరణ్యములు ఎంత ముఖ్య మైనవో 

దట్టమగు వర్గ మేఘములు (Cukulo-nimbus Clouds) 

ఏర్పడుటకు అవి ఎట్లు శోడ్చడునో, పూర్వమునుండియు 

గుర్తింపబడినది. ఈ మేఘములు ఏర్పడుటకు అవసరమైన 

చల్లదనము, ఆర్ద్రత, విస్త్యృతమగు అరణ్యముల వలన. 
కలుగును. అరణ్యములు, వానియందున్న. దట్టమగు 

ఉద్భిజ్జజాతి భూమివైపడు వర్థపాతమును అదుపులో 
నుంచును. భూమిని నల్లగా నుంచుటయందును, అధిక 
ముగ నీటిని 'పీల్చుకొనుటకును అరణ్యవృతములు తమ 



ఛ|తాకార పత నమూహముతో తోడ్పడును. అంతే 

గాక, ఉద్భిజ్ఞావరోధము వలన భూసార విశేవము (501) 

కొట్టుకొనిపోక నిలిచియుండును. 

వ్యవసాయము కొరకు నిర్మూలనము చేయుటవలన 

_ పూర్వము దట్టమగు అరణ్యములతో నిండియున్న పెద్ద 

భూభాగములు (రక్కను పీఠభూమి వె నున్న దండాకార 

ణ్యము) ఇప్పుడు బయళ్లుగా నున్నవి. అందుచే [పపంచమం 

దన్ని దేశముల యందును భూసార విశేషమును 

పదిలవరచియుంచుట ౭క పెద్ద సమన్య యైనది. నాగరక 

దేళశములన్నిటి యందును ఇప్పుడు [కమపర్ధతిని మొక్కలు 

నాటుట, అర ణ్యములు శంచుట అను కార్య (కమములు 

విరామములేకుండ జరువబడుచున్నవి. అడవులను పెంచుట 

(ఇది భారతదేశ మున “వనమసోత్సవము' అనబడు 

చున్నది). ఒక (ప త్యేకమగు శా స్రజ్ఞానము. దానిని పరి 

శీలించి, వ్యవసాయ, ఆర్థికసంబంధమగు లాభములశే గాక 

ఆ యా (పదేశ సౌందర్యము కొరకును ఆచరణలో వెట్టి 

వలెను. 

బంజరుభూములకు తగిన [పత్యేక జాతుల మొక్కలను 

నాటుట, [కమ్మకమముగా వాని స్థానమున ఎక్కువ 

[శేణికి చెందిన వృతజాతులను పెంచుట, వర్ష్శజలము 

యొక్క వేగమును తగ్గించుట కొరకు వంకర టింకర 

కాలువల చనేర్చరచుట - భూసారపు తేమను పదిలపరచు 

"పెద్ద కార్య[కమములో జరుగుచున్న కొన్ని పద్ధతులు. 

(పకృతి శాన్రుజ్షులు: వ్యవసాయ చారులు, ఇంజనీ 

యర్దు కల (పత్యేక సంఘములు ఎడతెగని పరిశోధన 

చేయుటకును, (పస్తుతము ఉన్న అరణ్యములను సంరతీ౦ 

చుటకును, దూరదృష్టి లేక వెనుక కాలమున నాశనము 

చేయుటచే లోపించిన విశాలారణ్య (పదేశములను పున 

రుద్గరించుటకును నంస్థాపితములయినవి. 

న. జి. 

ఆడవి బాపిరాజు :- కళలోనే పుట్టి, కళలోనే 

పెరిగి, కళలకు జీవిత మంకితముచేసి, కళాసేవలో నే కాల 

ధర్మముచెందిన కళాతపస్వి (శ్రీ అడవి శాపిరాజుగారు. 

ఆయన జననము 1895 అక్సోబరు 6 వ తేది. శ) 

కందుకూరి వీశేశలింగం పంతులు, ధర్మవరం రామ 

కృష్ణమాచార్యులు, గురుజాడ అప్పారావుగార్దు ఆధునిక 

ఆడవి బాపిరాజు 

అవ్ 

సాహిత్య సౌధ నిర్మాణమునకు పునాదులు వసిన 

కాలమది, 

కళామయుడైన (క్రీ) బాపిరాజుగారు ఆ సౌధమున 

కొక _న్తంభము. అదొక విశిష్ట న్తంథము. హంఫీ హజార 

రామాలయ స్హంభమువ లె ఇసుమంత స్పందనమున కనను 

చెమ్మగిలునట్టిది; విఠలాలయ శిలా స్తంభము వలె రాగ 

రంజనలు చిలుకరించునట్టిది; కష్టాలు చె కొన్నప్పుడు 

మందరమువ లె మథించునట్టిది. 

కథకుడు కవి యగుట, కవి నవలారచయిత యగుట, 

నవలారచయిత చిత్రకారు డగుట - విటన్నిటను నిష్టా 

తుడు, నాట్యకోవిదుడు అగుట అరుదు. కాని శీ జాపి 

రాజుగారు కథకుడు, కని, నవలారచయుత, చిత కారుడు, 

నాట్యాచార్యుడు “ఒకరికీ చేయినిచ్చి, ఒకరీకి కాలునిచ్చి, 

ఒకరీకి నడుమునిచ్చీ కూరుచున్నానోయ్”' అని ఆయన 

అభినయించుచు పాడుచున్న పాటవ శ, తన చేతిని, కాలును 

యావచ్చరీరమును కళలకు అంకితము చేసినాడు. 

ఇంతటి కళామయుడు మధురమూ ర్తి యగుటలో 

ఆశ్చర్య మేమున్నది * అమలిన హృదయము, అజాత 

శ|తుత్టము, బహుముఖ (పజ్షా_వాభవము = అనెడు (తివ 

ణుల నంగమము ఆయన, సహృదయత, నరసత, సద యత 

చెనవేసికొన్న మానవు డాయన, 

క ద్వేష మేనా ([బితుకుమా*ర్లం 

వెషమేనా నత్యరూవం 

మూనమేనా నిత్యకర్మం 

మూర్తి మంతులకుకా, ** 

అని వాపోయి, వ్య త్యాసా లెరుగని సుందర నమాజము 

నెలకొనవ లెనని అంగలార్చిన ఆదర్శ జీవి. 

జాపిరాజుగారు జన్మించినది గోదావరీ తీరమున ఖీమ 

వరము సమీపములోని నరిపల్లెలో. ఈ గోదావరి “ోగడ్లద 

నదర్గోచావరి కాదు. అన్నిటిని గుం జెలలో పెట్టుకొని, 

విస్తృత గంభీరముగా [పవహించెడి గోదావరి. ఆ గోదా 

వరి గంభీరత చాపిరాజుగారీ గుండెల లోతులలోనికి, 

గోదావరి విస్తృతి ఆయన దృక్పథములోనికి తొంగి 

చూచుటలో వింతయేమున్నది ? ఈయన తండి (శ్రీ) 

కృష్ణయ్య గారు. రసవ త్రరమయిన కథలను ఆశువుగా 

అల్లి ఫీనులవిందుగా వినిపించుటలో (పజ్ఞాళాలి. తల్లి 
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అడవి బాపిరాజు 

(శ్రీమతి నబ్బమ్మగారు. అమలిన హృదయ, ఉదార 

స్వభావ. ఈ లక్షణాలు బావీరాజుగారికి ఉగ్గుపాలతో అల 

వడినవి. కనుకనే (క్రీ రాయ పోలు నుజ్బారావుగారు 

“6 మీయమ్మ యే తార చాయలో నినుగాంచె 

ఏ యోషధులపాల పాయసంబిడి పెంచె 

లేకున్న నీళిల్ప లీలాభిరుచి రాదు 

కాకున్న నీస్వాదు కంఠమబ్బగ బోదు 

అడి వోరి చిన్నవాడ 

అమృత ధఛారలవాడ ** 

అని ఆశ్చర్యము [పకటించినారు. 

బాపిరాజుగారి విద్యార్థిదళ రాజమ హెం|దవరములో 
ఓస్వాల్డ్ కూల్ |డేగారి అంతేవాసిత్వములో గడచినది. 
కూల్చే గారి ఒజ్జరిక ము జాపిరాజుగారిలో నిదాణమైన 

కవితను, కళను మేళ్కొల్పినది. : దీనికితోడు పాల్, 
లాల్ , చాల్ అనెడు |క్రిమూగ్గులలో ఒకరైన బిపినచం[ద 
పాల్ ఆవేశపూరిత (వనంగములు చాపిరాజుగారి 
హృదయములో దేశభ_క్రి నారులుపోనినవి. దాని ఫలిత మే 
ఆయన 1921లో సత్యా[గహాద్యమములో పాల్గొని 
కారాగారవాసము అనుభవించుట. తర్వాత ఆయన 

వి, ఎల్. పట్టముపొంది, కొన్నాళ్ళు న్యాయ వాదివృ త్తి 
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సాగించినను, నాలుగేళ్ళ పాటు బందరు జూతీయ కళాశాల 

(పిన్సిపాలుగా పనిచేసినను, పిదప చలనచి[ తరం గంలో 

కళాదర్శకుడుగా పనిచేసినను, గుంటూరులో కళా 

కీథము స్థాపించి “ కులపతి ” అయినను, డీ 

పాదరఠరాబాదులో 1948 నుంచి నాలుగేండ్ల పాటు . 

“మీజాన్” తెనుగు దినపత్రిక నంపాదకత్వను నిర్వహిం 
చినను, అనంతరము 1952 సెప్టెంబరు 22 వ తేదీన 

చెన్న పురిలో "పాహి మృత్యుం జంయా _ పాపో మృత్యుం 

జయాి'* అని సంస్మరించుచు, తుదిసారిగా కన్నుమూసెడు 

వరకు ఆయన వాదయ నై ర్మల్యము చెక్కు చెదరలేదు. 
ఆయన క ళొతృవ్ల కలకబారలేదు. నాహి త్యారాధన నసీ 

చెడలేదు. పది నవలలు, పది కథా సంపుటాలు, వంద 
వందపాటలు పూ _ర్లిచేయవలెనని ఆయన 

ఇ 
పదవ 

చ తాలు, 

కోరిక, 

(శీ బాపిరాజుగారివలె ఇన్ని కళలలో, కావ్యరూపా 
లలో కలం నడిపినవారు చాల అరుదు. కలము నడపిన 

(పతి రంగములోను ఆయనవళె కన్నాకు అగుట అంత 

కన్న అరుదు, పక కాలములో నే అన్నింటిని (వారంభించి, 

ఇం దజాలికునివ ల నిర్వహించెడువారు మరీ అరుదు. 
ఇంతటి బహుముఖ (ప్రజ్ఞాశాలి కనుక నే ఆయన తన కోరి 

కకు అనుగుణముగా వది నవలలు (పదవది “ముధురగవా ణి” 

అనంపూర్లము), సబదింటికి సెగా కథలు, శతాధికముగా 

గేయాలు (వాసినారు. చెక్కు. చాలు గీసినారు. 
తెలుగు నవలా సాహిత్యములో బాపిరాజు గారిది 

తొట్టతొలిబంతిలో 'మొట్టమొదటిపీట. ఆయన పామబిందు, 

గోన గన్నారెడ్డి, అడవి శాంతిశ్రీ), అంశునుతి, మధుర 
వాణి ( అసమ[గము ) ఆం[ధుల ఇతివోనము ఇతివృత్త 

ముగా గలవి, “* హినుబిందులోని ఇతివృత్తము [పథ 
మాం|ధ సామాజ్య స్థాపకులయిన శాతవానానులనాటిది. 

అడవి శాంతిశ్రీ) ఇజాషకులనాటి కథ. అంశుముతిలోనిది 
ఆంధచాళుక్య సా[మాజ్యస్థాపన కథ. "గోన గన్నా రెడ్డి” 
కాకతి రుదమదేవినాటి గాథ. “మధురవాణి” తంజాపు 

రాం|ధ రాజుల నాటి సంగతి. పాచీనాం[ధ చరి [తను 

(వొమాణికముగా [గహాంచి, జాతి జీవనమును చితించు 

టకు నవలలు రచించిన వారిలో (పథముడు, [పధానుడు 

చాపిరాజుగారే. + 



ఆయన తక్కిన నవలలు నారాయణరావు, కోనంగి, 

తుఖాను, జాజిమల్లి, నరుడు సాంఘిక మెనవి. 

బాపిరాజు గారి నవలలోని (పత్యేక లక్షణా లివి; 

1, చరిత్రాత్మక మైన నవలలో, చరి తానుసరణ విష 
యములో, ఆయనది అసిధారా[వతము. కథా గమనము 

కోస మో, చమత్కారముకోస మో చరితను తారుమారు 
చేయుట నసేమిరా వనికిరాదు. 

ఫీసికొని నవల [వాయదలచినా, మొదట ఆశకాలపు శాస 

నాలు మొదలు కవి లెకట్టలదాక తుణ్జముగా చదివి, 

చరిత్రకారులతో తర్క వితర్కాలు జరిపి, సమన్వయించు 
కొని, అప్పటి ఆచార వ్యవహారాలకు, సం|పదాయాలకు 

లోటు రాకుండ రచన సాగించేవారు. తుదకు రాజుల 

విరుదానళులను కూడ వదలెడువారు కారు. ఇందులకు 
*గోన గన్నాశెడ్డి”ని [ప్రక్యేకముగా' ఉదవారించవచ్చును. 

2. సాంఘీకమమున నవలలలో తన దృష్టిని కేవలము 

పా[తల మీదనే కం దీకరించక పరినర పరిస్థితులను, 

దేశములోని ఘటనల్లో (వధాన పాత వహించిన వ్యక్తు 
లను కలిపివేసీ, వా స్తవికతను మరింత స్పష్టముగా తోప 
'సడువారు. కనుకనే “నారాయణరావు లోని జమీం 

దారీ పద్ధతి నిర్మూలనము గాని, తుఫానులోని శర్వరీ 
భూషణుని కళాతృవ్హ కాని, “నరుడు”లోని నారిజన-ఆంగ్లో 

ఇండియను వనిత వివాహము శాని,- విడ్డూర మనిపించవు 

నరిగచా, పాఠకునికి నన్నిహితముగాను, వా స్తవికము 

గాను కనుపించును. “నారాయణరావు ఆం|ధ విశ్వ 

విద్యాలయము మన్ననవాందినది. 

ఏ రాజుల కాలపు కథ 

అడవి బొపీరాజు' 

అక్కడక్కడ చొప్పించుట ఆయనకు పరిపాటి. “తుఫాను”! 

. లో ఆయనవి విధరాష్ట్ర్రాల (పజల జీవి శాలకు నంబంధించిన 

ల, దేనికి తగినభావ. దానికి అనేది బాపిరాజుగారి రచన 

లోని మొదటి కిటుకు. "హిమ బిందుిలో భావ [పాచీన 

[ప్రబంధ ధోరణిలో కదం తొక్కును. 'కోనంగి, “నరుడు” 

వంటి సాంఘికాలలో వ్యవహార భాషలో నల్లేరుసె బండి 

వలె సాగును. భావ యేదయినా ఈ శైలిలో కవిత్వము 

తొంగిచూచుచుండును. 

4. చరిత్ర విషయములో వలెనే భూగోళ విషయము 

లోను ఆయనకు పట్టుదల యెక్కువ. ఆయన ప నవల 

చదివినను. (ఏ కథ చదివినా) ఆ యా [పాంతాలలో వివా 

రించినట్టు పాఠకులు తన్మయుల య్యెదరు. తనదేళ పర్యట 

నానుభవాలను యుక్తాయుక్త విచక్షణతో [కోడీకరించి, 
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సూత్మాతి సూక్ళవిషయాలను అద్భుతముగా చర్చించుట 

చూడవచ్చు. 

ర్, ఆయనపా[తలలోని ఉదాత్తత నిరువమానము. 
నంఘములోని ఎగుడు దిగుళ్ళను సరిచేసే ఆవేశము పాత 
లలో తొణికిసలాడుచు ఉండును. ఆయన సినలై న గాంధీ 
వాది. తనకు నచ్చని విధానాలను, సిద్ధాంతాలను వీశార 

ముగాచూడక సానుభూతితో వరిశీలించేనహన ము గలవాడు. 
రచయితకు అవనరమయిన ఈనిజాయితీ గలవాడు-కనుక 
ఆయన పా[తలుకూడ ఈణచదా త్తతను పోతపోసికొన్నవీ. 

పతివతుల వాదాలను ఎంతఉదా త్తతతో తర్కించునది 
తుఫాను సామ్యమియ్యగలదు. 

కథలు != బాపిరాజుగారి కథలు కళా మూర్తులు, 

రసగుళికలు. అతి సామాన్య విషయ ముతో అసాధారణ 

కథ అల్లగల మొనగాడాయన. జాపిరాజుగారితో తెనుగు 

కథారంగములో నూతన కళాత్మ కాధ్యాయము (పారం 

భమై, మహోన్నతిని పొందిన దనుట నిన్సంచేహము. 
ఆయన కథలలో “కె లబాల, భోగిరలోయ, వీణ = 

దివ్యవారిజా తాలు, ఆయనకథలుకొన్ని, “రాగమాలిక, 

తరంగిణి, అంజలి” అనే మూడు నంపుటాలుగా వెలువడి 

నవి. కొన్ని కథలు శ లబాలవంటివి, ఆంగ్ల, కన్నడ, 

హీందీభావలలోకి అనువదింపబడినవికూడ. 

జాపిరాజుగారి కథలలో ధగధగలు, భుగభుగలు కను 

వించవు, వినిపించవు. నిస్పృహ, దౌర్చల్యము అగుపిం 

చవ. "ఆయన కాళ్ళు నేలమీదనే యున్నను ఆయన 

చూపు నింగిమీదే. అందుచేత, ఆయన కథలు ఇతరుల 

కథలవ ల కన్పట్టవు. అవీ ఆయన దివ్యస్వప్నాలుగా 

ఉండును. ఆయన కనెకుకలల నే కథలుగా చెప్పినాడు... 

ఆయన తన కల్చ్పనద్వారా వ్యాచయన్పందన' లెన్నింటినో 

కథాత్శక ముగా చేసినాడు.” 

ఇంతమా[ తాన ఆయన శాల్చనిక జగములోనే వివా 

రించినారనికాదు. వా స్తవికజగత్తుకూడ ఆయన వివోర 

భూమియే. “వాన, నేలతల్లి, గాలివాని వంటి కథలలో 

ఆయన భూమిబిడ్డల సంగతులు[వాసి పదల పెద్దతనమును 

చెద్దచేసి ధనికుల దౌర్జన్యమును ఖండించినారు. 



అడవి బాపిరొజు 

ఆయన కథలలో *౫ లబాలి శిల్పమునకు, “నేలతల్లి” 

సంఘపు ఆ వేదనకు, “భోగీరలోయ' చిత్రలేఖన మునకు 

(పతీకమని [గహించవచ్చును. “రజాకార్ * కథలో 

ఆయన మూడు తనుగునాడు 

వకము కావలయునని ఆ వేదనవడినాడు. 

* గజపత్తిదేశం = రాయలసీమా 

కళింగరాజ్యం = కాకతిభూమి 

ఆం|ధులందరూ = ఒక కు తారని 

వక కంఠమున = పొటనిండునని 

మోగింపమ్మా = జయజయథరశకా. *” 

అని ఏనాడో గొం తె త్తివాడిన విశాలాంధధవాది ఆయన, 

కన్ను తెరచినది మొదలు కన్నుమూయునంత దనుక 

సమకాలిక విషయాలను వస్తువుగా తీసికొని దేశమును 

బాగుపరిచు జీవముతో అతిసన్నిపాతత్వముగల పదునైన 

కలముగలవారాయన. 

పాటలు :. 

“ అతడుగీసినగీత బొమ్మయి 

అతడు పలికిన పలుకు పాశై 

అతని హృదయములోని మెత్తన 

అర్థ వత్కృ తి యై” | 

అన్న (శ్రీ విశ్వనాథ నత్యనారాయణగారి మాటపూ ర్తిగా 

అర్థవంత మెనది. ఇట్టి బావిరాజుగారు కళాదేవిని “శశిక భా?” 

మూర్తిగా భావించుకొని తన్మయు లై ఆరాధించిడు వాడు. 

తమ గీతాలన్నింటికిని ఆ శశికళే” అధిష్థానచేవి యని 

భావించి పాడినారు. ఆ మనీజన్వరూప సాతాతా రము 

కోసము అంగలార్చినారు. ఆవేదన పడ్డారు, 

* నీకు ఇవతల 

నాకు అవతల. 

తెర ఉన్నది బాలా! 

తెర ఉన్నదే! 

కన్నులు కానని రూవం పిలిచీ 
కౌగిలి కందని భావం తలచీ 

తెరవై_ పున నాచేతులు మోడీ 
అరమూతలునా తీరని కలలై 

చీల్చిన చిరగని తెర ఇవతలనే 
చేరగరానీ నీ వవతలనే 

ముక్కచెక్కలయిన 

తెర. ఉన్నది జాలా! 

తెర ఉన్నదే !**. 

ఉపాన్య చేవీదర్శ్భనము లభించనప్పుడు పడే ఆ వేదన, తెలిపే 

పదాలు, కల్పన ఇంతకన్నను ఉండవను కోందును. 

‘« ఒక్కరే ! ఇసుక బయలు 

ఒక్క! నీరుచెనలు 

కదలిపోను దూరాలు 

చెనరిపోవు మేథూలు 

మరచి పోవ కే. 

ఒంటరి[బశుకు చూపుచు కదలిపోయే దూరాలు, బిదరి 

పోయే మేఘాలు మనకు మరపురావు. సుదూ రాద ర్భాల 

కోనము [పాకులాడే శశికళ” రన హృదయమునకు, 

క ళాహృదయమునకు (పతిబింబము. “అల్ప భావము లెట్లు 

శిల్ప విషయము లౌను ?” అను మశము ఆయనది. 

“ ఉప్పొంగి పోయింది గోచావరీ-తాను 

తెప్పున్న ఎగసింది గోదావరీ ! 

అనే గేయము గోదావరి వరదలను మన కనులకు కట్టి 

నట్లు చేయును. 

పట్టినములోని శివాలయము వూజూ పురస్కారాలకు 
నోచుకో లేదన్న విషయమును ఆయన చమళ్కారముగా 
చెప్పిన పద్ధతి అపూర్వము. 

“౯ గో దారి మద్దేన కొండొకటి వెలసింది 

కొొండపయి జంగమయ కొలువు వేంచేశాడు 

గోదావరి వడులలో కూడె తీర్థాలన్ని 
_కొండవై జంగమయ కోటి అభిషేకాలు 

గోదావరి వరదలో కోటిపూ వులపతి 
కొండ వె జంగమయ వెండిపూవులపూజ 

గోదారి కెరటాల కొండతో గునగునలు 

కొండవై జంగమయ కునుకు బంగరుడోలి” 
ఆయన రనహృదయము బెంగాలు, పంజూబులలో జరిగిన 
దురాగతాలకు వికలవముయి పోయినది. వెంటనే 

“ఏమెనారు నా వాళ్లంతా 

ఏమైపోయిరి ఈ ఊళ్ళో 
కళకళలా జే గల్తీలన్నీ 

కలమో స్హరుగా కలిగి పోయినవి, ” 

అని ఆరాట పడినది, 
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లేపాతీ బసవన్నను ఎన్ని కోట్లమంది చూచుచుండుట 
లేదు! కాని చాపిరాజుగారివతె ఎవరు దానిని చూచి, 

ముగ్గులె 

౨ లేపాక్షి బసవయ్య లేచిరావయ్య ! 

౩లాన శిఖరివై కదలిరావయ్య ! 23 

అని ఆంధ చేశ మునంతను కదిపించ గలిగినారు? 

బాపిరాజుగారు వివిధ భావనలతో కల్పనలతో రూపొం 

దించిన, ఆలపించిన గీతాలలో కొన్ని “గోధూళి, తొల 

కరి, ళశికళి అనే నంపుటాలుగా వెలసినవి. 

చిత్రాలు : “కవి చిత్రకారుడు కాలేడు. చిత్రకారుడు 
కవి కాజాలడు,” అని ను ప్రసిద్ధాంగ్లకవి జార్జి బెర్నార్డుషా 

అన్నారు, కాని, చాపిరాజుగారు దీనికవవాదమః, 

చిత్రకళ లోను విశిష్టస్థానము నంపాదించుకొన్నా 
డాయన, పాశ్చాత్య చిత్రకళకు వెలుగునీడలు ముఖ్య మై 

నవి. భారతీయ _ చితలేఖనములో శేఖ [వధానము. 

దీనిలో బాపిరాజుగారు అంచెవేసినచేయి. ఆయన కవు 

లలో చి[త కారుడు, చిత్రకారులలో కవి, ఆయన (శ్రీ 

(పమోదకుమార చటర్టివద్ద చిత్రకళ అభ్యసించినప్పటి 

కిని అజంతా రేఖలతో, అమరావతి వంవులతో, మేళ 

వించి శతెనుగుచి[త్ర సం|పదాయమునకు కొత్తవన్నెలు 

కూర్చి నారు. 

ఆయన చిత్రాలలో “'శబ్ద[బహ్మి* డెన్నార్టు [పదర్శన 
శాలను, “భాగవతపురుషుడు తిరువాన్కూరు రాజ సౌధ 

మును, “నూర్య దేవ” కూచ్ లీవోరును, “సము [దగు ప్పి 

అల్లాడి కృష్టస్వామయ్య గారింటిని, “తిక్కన” “మృత్యుం 

జయా” మున్నగునవి మీ(తుల మందిరాలను అలంకరించి 

నవి. మ్మచాను [వభుత్వపు పనుపువై లంకలోని “సిగీ 

రియా? గువోచి[ఆాలకు ఆయన (పతికృ్ళతులు సిద్ధపరచి 

తెచ్చినారు. ఇవి నేడు మదాను మ్యూజియంలో ఉన్నవి. 

(పతికృతికల్పనములో వీద్రిక్టి (శ్రీ రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి, 

పిలకా నరసింవామూ ర్తి, కోడూరు రామమూర్తి, 

శ్రీనివాసులుగార్లు తోడ్పడ్డారు. 

ఇంతటి చీతక ళాచార్యుడు వెండితరపయి కళాదర్శ 

కుడుగా విలసిల్లుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది ? ఆం[ధులలో 

[పథమ క ళాదర్శకుడు కాగల ఘనత పొందినవాడుకూడ 

ఆయనే. *నతీ అననూయ”, “"ధువ విజయము *, ో మీరా 
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అణుదొం౦దటు 

బాయి చితములలో ఆయన తన చితలేఖనములో 

వలెనే ఉత్తమాదర్శాలు గజీంచుకొన్నారు. 
కళలలో నేకాక వై_ద్యశా(న్ర్రములో, సాము! దిక, 

జ్యోతిష శాస్త్రాలలో, భరత శాస్త్రములో ఆయనకు 
అపారమయిన పాండిత్యము ఉండెడిది. ఒక్క. మాటలో 

ఆయన ఒక విజ్ఞాన సర్వున్వము., డై ఆధునికాం[ధ కథా 

సాహిత్య చై_భవమును దిగంతములకు వెలార్చిన మహా 

నీయుడు, 

శ్, రా. 

అణుబాంబు =. రసాయన శా స్ర్రజ్ఞులు పృ థివిలో 

నున్న భౌతిక పదార్థమంతయు 92 మూలపదార్గముల 

సం యోగవియాగములవలన కలిగినదని నిర్ధారణ చేసిరి. 

ఈ మూలపదార్గ ములను తిరిగి పరమాణువులనుగా విభ 

జింపవచ్చుననియు, అంతకంశు చిన్నవి ఉండవనియు, ఒక 

మూలవదార్థమునకు చెందిన పరమాణువుల గుణములు 

సమానములనియు చారు కనుగొనిరి. 

1896 సంవత్సరములో జెకెరెల్ అను పేరుగల 
(ఫెంచి శాస్త్రజ్ఞుడు యు శేనియం అను మూలవదార్థము, 

౧౮౧౫ (ఆల్ఫా, కీట, గామా) అనుకొన్ని కిరణములను 

తనంతటతా నే వెలిబుచ్చునని కనుగొచెను. ఇంకను ఇటు 
వంటి పదార్థములు పొలోనియం, రేడియం మొదలై నవి 

కలవని (శ్రీమతి క్యూరి మొదలైన శాస్త్రజ్ఞులు కను 
గొనిరి. ఈ మూలపదార్థముల (Elements) విశేష 

మేమనగా, వాటి పరమాణువులు వాటంతట అవే అన్య 

పరమాణువులుగా మారుచు ఈ కిరణములను వెలిబుచ్చు 

చుండుటయే; కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత 1919లో 
రుథర్ ఫర్లు మవోశయుడు నత్రజని (నై|టొజను) 
వరమాణువులమీద “ఆల్ఫా! కిరణములను [పయోగించి, 
వాటిని ఆమ్హ్లుజని (0౫౪8౭౧) పరమాణువులనుగా మార్గ 
గలి గను. శ_క్టిమంతములై న కణాములవలన మూల 

పదార్థములను మార్చవచ్చునని దీనివలన స్థీరపడినది, 
పరమాణువులను భేదించుటకు సిద్దముగా దొరకిన 

“ఆలా” కిరణములే 1982 వరకు మొదట ఉపయోగ 

పడెను. [కమముగా అన్ని పదార్థముల పరమాణువులను 

భేదించుటకు వాటిశ_క్టి చాలదని తెలియవచ్చెను. ఎందు 
కనగా (ప్రతి అణువుగర్భమందున్న బీజము (Nucleus) 

ప 



అణుబాంబు 

మహా త్తరమెైన ధనవిద్యుత్తును కలిగియుండును. ఆల్ఫా 

కిరణ ములుకూడ ధన విద్యుత్తును కలిగియుండుట వలన 

వాటిళ క్రి ఎంతో ఎక్కువగా ఉండినగాని బీజముచుట్టును 

ఉండు విద్యుత్ _ మండలమునుదాటి వీజమును ేదింప 

లేదు. అందుకు ఆల్ఫాకిరణళశ క్తి వాలదు, 

1982 లో ఛాద్విక్ అను బిటిమ్ శా స్తృజ్ఞాడు జెరిలియం 

అను పదార్థమును ఆల్భాకిరణ ములచే భేదించి న్యూ టాను 

(Neutron) అనుకొ త్తకణము (particle®)ను కని నెను. 

ఈ కణములు విద్యుత్ రహితముగా నుండి, ళక్రిమంత 

మగుటవలన తతిమ్మా అణువులచుట్టును ఉండు విద్యుత్ 

మండలము (ప వెశించుటకు ఏ మా[తము అడ్డు లేకుం డెను. 

అందువలన వ్రీబాణువులు (న్యూ టానుల్సు ఏ అణువులను 

పగులకొట్టుటక యిన మిక్రలి ఉప యోగ కారులుగా నుండు 

నని తెలియవచ్చెను. 1988లో రెండవ |పపంచయుడద్దపు 

[పొరంభములో ఓటోహోన్ అను జర్మను రసాయన శాస్త్ర 

కుడు యుశేనియంఅణువులను క్రీ జాణువుల (న్యూట్రాన్ 

వలన పగులగొట్ట గలిగెను. వోన్ విజ్ఞాని, యుశేనియం 

పరమాణువు వగిలి బేరియం, లాంథనం పరమాణువుల 

క్రింద మారినట్లును, అవి అతి శ క్రిమంతములై యున్న 
ట్లును కనుగొ నెను. అదియును గాక ఈ [క్రియ యందు 

రెండు [కొత్త క్రీ బాణువులు ( న్యూ[టానులు ) ఉత్పత్తి 

అయినట్టు "తేలినది. ఇదే గొవ్ప విషయము. ఈ క్షీ బాణి 

వులు తిరిగి యురేనియం అణువులను [బద్దలుచేయుటకు 

పనికివచ్చును. (బద్దలు అయిన తునుకలు కూడ బహు శ్రి 

మంతములుగా నుండును. ఆ శక్తి అంతయు వేడిగా 

మారును. ఇట్లు గొలుసుకట్టుగామార్చువెంది యు శేనియం 
అంతయు భిన్న భిన్న అణువులుగా మారి [దిహ్మేండ మైన 

వేడిమిని ఉత్ప _త్తిచేయును. ఇదియె ఆటంబాంబు యొక్క 

మూలసూ[తము, 

ఈసందర్భ ములో [దవ్యరాఃి (Mass), ళ 3 (Energy). 

వూ [ప్రకారము న క్స్ గా నూరవచ్చును. దీని (పకా 

వీటిని గురించి కొంచెము శెలిసికొనవలసియున్న ది. బహు. 
కాలము వరకు (ద్రవ్యరా+ి నిత్యత్వము, శక్తి నిత్యత్వము 
(Conservation of Mass and Energy) అను శెండు 

(పత్యేక సిద్ధాంతము లుండెడివి. కాని ఐన్ స్టయిన్ అను 

మహా తత్త్వవేత్త ఆ శెంటిని మేళవించి ఒక సిద్దాంత 
మును చేసెను. ఆ సిరాంతము [ప్రకారము |దవ్యరాశి 

a 
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రము ఒక (గ్రాముపదార్థములో శెండున్న రకోట్ల కిలో 

వాట్ గంటలకు సమానమైన శక్తి యిమిడి ఉన్నదని 

తేలును. (విద్యుత్ ఉన్న ఇండ్లలో ఉన్న మీటర్ తెలుపు 

[వపమాణము కిలోవాట్ గంట). దీనినిబట్టి రసాయనిక ము 

లయిన మార్పుల వలన కలిగిన శక్తి కంచు అణువుల 

మార్పు వలన కలిగాడు శక్తి పదిలతల రెట్లు అధికముగా 

ఉండునని విశదముకాగలదు. రెండు పరమాణువులు 

కలిసి వేరొక పరమాణువుగ మారి, దీని రాశి ఆ రెండు 

రాశళికంకు తక్కువ అయినచో, ఈ 

తక్టువయిన రాళి శక్తిగా మారును, ఉదా:- హీలియం వర 

మాణువును గాని, ఆల్ఫాకిరణమును గాని వరఠిశీలించినచో 

అందులో ఆరెండు (పాణువులు (|పోటానులు ) "రెండు 

కీ బాణువులు (న్యూ[టానులు) ఉండును. లేక నాలుగు 

ఉదజని ( పహై(డొజన్ ) పరమాణువులై నను ఉండవచ్చును. 

వాటి రాశికి హీలియం (యానాత్సి రాశికిని భేదము 

కలదు. అందువలన [వతి హీలియం అణువు నాలుగు 

పౌఢడొజన్ అణువుల నుండి ఉత్ప త్రిఅయినచో ఇంత విపరీ 

తపు శక్తి ఉద్భవించును. మన సూర్యునిలో వేడిమిళ క్రి 

ఈ రీత్రిగానే ఉత్పత్తి అగుచున్న ట్టు శాస్త్రజ్ఞుల నమ్మకము. 

అణువులలో కెల్లను యయుశేనియం అణువు మిగుల 

బరువు కొలది. ఆ అణువుమీద న్యూ|టాన్ [వయోగించి 

నచో అది రండు తునుకలుగా వగులును. ఆ తునుకల 

రాశి అసలు అణువురాళికం శు తక్కువ. అది ళక్తిగా 

మారును. అయితే ఇంత శక్తి ఉద్భవించుటకు కొన్ని 
షరతులున్న వి. న్యూ[టాన్ వేగము మందముగా నుండ 

వలెను. ఇంకొక సంగతి! కిరణాతువు (యు శేనియం)లో 

రెండు తరగతుల అణువులున్నవి. 1. యుశేనియం 288 

రాశి అనియు, బి. యురేనియం కికిక్ గాశి అనియును. 

రెండవది సాధారణవు యుశేనియంలో 18 9._వ భాగము 

మాత్రమే. ఈ తేలిక యుశేనియమే మందగతి క్షీ బాణు 

వుల(న్యూ|టానుల) వల్ల 'భేదింవబడును. కాని యురేనియం 

288 అంతసులభముగా భేదింపబడదు. _ శెంటికిగల ఈ 
భేదము బోర్ మహాశయుడు మొదట నిరూవించెను. 

అయితే యు చేనియంలో నున్న ఈ రెండు తరగతుల 

అణువులను వేరుచేయుట మిక్కిలి కష్టసాధ్యమైన పని, 

పరమాణువుల 



దానికి రెండు మూడు మార్గములున్న వి. కాని (పతి 

మార్గము గొప్ప వ్యయ [పపయానములమీద ఆధారపడి 

యున్నది. విస్తార ధనవ్యయముతోకూడిన పని. అయినను 

అత్యంత మైన అవసరము వలన గత యుద్ధమందు ఆ పని 

సెర వేర్ప్చబడినది. ఇంకొక సంగతి := యురేనియం 288 

యందు వేగముగల న్యూ|టానులను [పయోగించినచో, 

అది సోపాన కమముగా చతుర్ని వాతువు(ఫ్లూటోనియం) 

- అను ఇంకొక [కొత్త అణువు[కింద మారును. ఈ స్తూ 

నియం కూడా న్యూ|టానులవలన సులభముగా ఇీదింప 

బడి గొప్ప శక్షినిచ్చును. అందువలన యుశేనియం 2లిళ్ 

తోపాటు ప్లూటోనియం కూడ అణుబాంబునకు మిక్కిలి 

అవసర మైన పదార్థము. ఈ రెండు పదార్థములు మంద 

గతి న్యూ|టానుల వలన ఫేదింపబడగలవు. ఖేదింవబడుట 

యేకాక ఆ పగులుడు (Fission) లో న్యూ[టానుల 

వరకు కూడ ఉత్పత్తి అగును. కాని ఇట్లుత్స త్రియగు 

న్యూ|టానుల వేగము చాలా ఎక్కువగా నుండును. 

సాధారణపు మందుగుండు బాంబునలగాక యీ అణు 

బాంబు | పేలుడుకు వ్యవధి మిక్కిలి తక్కువ. కాలము 

"సెక ండులో _పదిలతల వంతు, సామాన్యపు జాాంబుకు 

'సకండులో వెయ్యి వంతు. ఇంత త్యరితముగా జరుగు 

టకు న్యూూ[టానులు అ త్య ధికముగా ఉత్పతి 

కావలెను. నై నచెప్పిన (పకారము యూశేనియం 2కిక్ 

పగిలినచో శెండు న్యూ|టానులు బయలు చేరవచ్చును. 

ఆ రెండును మరినాలబ్లీంటిని ఉత్ప త్తిచేయును. ఇటుల డెబ్బది 

పురుషాంత రాలకు పది వేలకోటికోట్లు న్యూ[టానులు సృష్టి 

అగును. వీటివలన తయారగుశ క్రి పదిటన్నుల 1. 1 

మందుగుండునకు నమానము. కాని ఒక ఆటంబాంబుశ కీ 

యిరవై వేల TుN.Tతే నమానము, అందుకుగాను 

ఇంకొక పదిపురుషాంతరాలు అవసరము. ఇంతతొందరగా 

వెళ్ళుచున్న న్యూ|టానులు ఇంత అధికమగుటకు వలసిన 

జాలము. 'సెకండులో చైనిచెప్పినట్టు పదిలడమలవంతు 

మాత మే. ఇంత తక్కువకాలములో (పేలుడు జరుగవల 

యును. కాని నిజమునకు న్యూ[టానులు ఇంతత్యరితముగా 

అధిక ముకావు. ఎందుచేతననగా అందులో కొన్ని తక్కిన 

అణువులవలన పీల్చుకొన (2b501b)బడును. కొన్ని పదార్థ 

మును విడిచి పె కిపోవును. అయితే ఇన్నివిధములుగా 
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అణుబొంబు 

స్ 
న్ నష్టవడినను అణువు పగులుడు (కటకేంషు వలన ఒ 

కు ఎక్కువమొ త్తమువైన ఉత్పత్తి అయిన 

వరంవరా నంఘటనము (chain reaction) 

అవకాశము కలదు. 

య ములనుబట్ట కొన్ని నంగతులు విశద 

మెనవి. యూరెనియం బికిల్, పుటోనియం, న్య్యూట్రా 

నులవలన ేదింపబడి అత్యల్ప కాలములో గొవ్పళ కిని 

ఇయ్యగలవని నిరూపింపబడినది. అయి శే యీ పేలుడుకు 

యు రెనియం ముద్ద కొంత అవధివరిమాణము ఉండ 

వలెను. ఆ ముద్దను రెండుతునుకలుచేసి ఆ శెంటిని దగ్గరకు 

తీనుకొని వచ్చుటలో న్యూ[టానులు ఉత్ప త్తిఅయి చెని 

చెప్పినట్టు అతిన్వల్ప కాలములో (శెలును. అముద్ద కొన్ని 

పొనులుండవచ్చునని అంచనా వేయఐడినది. ఆ కెండు 

ముక్కలను ఎట్టు దగ్గరకు తీనుకొనివచ్చుట అనునది 

ఇంకను రహన్యముగానున్నది. ఈ సందర్భములో కొన్ని 

ఆర్థిక పరిస్థితులను గమనించుటయు క్షము, మొదటి ఆటం 

బాంబుకు రెండువందలకోట్ల డాలర్లు వ్యయమెైనట్టు 

తెలిసినది. అనగా అదిమన ఇండియా కేంద, రాష్ట్ర ముల 

రెండుసంవత్సర ముల ఆదాయము. ఆజబాంబు తయారు 

అగుటకు ముఖ్య కారణము యుద్ధపు ఒత్తిడి, 

జర్మనులు ముందుతయారు చేయుదురే మోఅని భయము. 

శాంతిసమయములో ఐశే ఆ చాంబును తయారుచేయు 

టకు ఏ పదునైదు సంవత్సరాల కాలమో పట్టియుండెడిది. 

కాని యుద్ద నమయము ఆగుటవలన అది మూడు నాలుగు 

సంవత్సరములలో నే సాధింపబడెను. సర్వశక్తులు దీని 

[కింద వినియోగింపబడెను. అటువంటి వని ధనముతో 

తులతూగుచున్న . అమెరికాలో మా[తమే సాధ్యము. 

తరువాత రమారమి అటువంటి పరిస్థితు లుండుటచేత నే 

రష్యాలో కూడ ఆ పని సాధ్యమయ్యును. 

ఈ బాంబునకు గల నాళనళ క్షికి హిరోషిమా, నాగ 

సాకి, పట్టణములు నిదర్శనము. జాంబు | చలుడువలన 

కలిగాడు వేడియొక్క ఉ[గత కోటి డ్నిగీలు. 

సూర్యునిలోనున్న ఉష్ణోగ్రతకు దగ్గరదగ్గరగా నమాన 

మన్నమాట. (వలుడు వలన ఉత్పత్తి అయ్యడు అగ్ని 

గోళము నూరు అడుగులుండును. అది మేఘమువలె 

సైక్రిలేచి కుక్కగొడుగు యొక్క రూపమును చాల్బును. 

ను 

ఈ 

“ee 
— 
ది 

బి నచెప్పిన విష 
యె 

అనగా 

అనగా 



ఆతి భౌతిక శాస్త్రము 

కలి న్ని నిముసములలో అది విచ్చిన్నమయి చెదరిపోవును. 

అయికే యింత విపరీతపు నాశనమునకు కారణము ఈ 

వేడియే కాదు. ఈ అపరిమితమైన వేడిమివలన గాలిలో 

ఆ విపరీతపు ఒ తీడి వలన నూరు 

వచ్చినప్పటి వాయువు కెరటపు 

గొప్ప యొ త్తిడికలిగి, 

తుపానులు ఒకేసారి 

(Shock wave) శ కి కలిగి, అది గోడలు, 

సారి భూమట్టము చేయును. దీని వెనువెంటనే గామా 

కిరణములు మనుష్యుల శల్యములలో [పవేశించి (పాణ 

ములు తీయును. మొత్తముమీద నాలుగైదు చతురపు 

మెళ్ళలో నున్న ఏ జంతుకోటి కూడ మిగులదు. 

మీద చెప్పబడిన బాంబు యుశేనియం అణువుల వగు 

లుడు వలన తయారు చేయబడినది. బరువు అణువు పగిలి 

మిగిలిన తునుక అణువుల రాశి తక్కువగా మండుటవలన 

ఆ భేదరాళి శక్తిగా మారును, ఇంకొక విధముగా కూడ 

శక్తి ఉత్ప త్తి అగునని మీద నిరూపింపబడినది. హై(డొజన్ 

అణువులనుండి హీలియం అణువులు తయారు అయిన 

ప్పుడు కూడ శక్తి ఉత్ప త్తి అగును. కాని ఈ శ క్రికి కోటి 

డి|గీల వేడిమి అవసరము. ఆ నెడి యురేనియం బి85, 

స్సటేనియం బాంబువలిన కలుగ చేసినచో మై(డెజన్ 

బాంబును |సేల్చవచ్చును. ఈ బాంబునకు నాళన మొనర్చు 

శక్తి యింకను పాచ్చు. 

ఈ బాంబులు |పేలునప్పుడు అక్కడి[పచేశము నాశన 

మగుటయే శాక, వివ కిరణములు 

వాయువువలన అవి వ్యాపించి, చుట్టుపట్లనున్న [ప దేశము 

లను కూడ నాశన మొనర్చును. ఇంకొక (పపంచయుద్ద ము 

జరిగి ఈ ఆటంబాం౦బులు జపయోగింవబడినచో మన 

భూ|ప్రపంచమంతకు (ప్రమాదము వచ్చునని వేరుగా చెప్ప 

నక్కల లేదు, 

ఇండ్లు ఒక్క 

ఉత్ప ల్సి అయి 

జె. సి, కొ. రా, 

అతి భౌతిక శాస్త్రము :- మోటా ఫిజిక్సు అను 
శబ్దము తొలుత అరిస్టాటిల్ చేత 

మెటా అనగా పరను, ఫిజిక్సు అనగా భెతిక శాస్త్రము, 

_భౌతికత త్త్వమునకు పరమైన తత్త్వము యొ క్ర శాస్త్రము 

మెటా ఫిజిక్సు. దీని ముఖ్యోద్దెోము సత్తయొక్క 

స్వరూపమును నిరూపించుట. అందుచేత దీనిని పార భౌతిక 

ఉపయోాగింప బడెను. 

శాస్త్రమని, సత్తాశాస్త్రమని, తత్త్వశ్యాస్త్రమని కూడా. 
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పిలువవచ్చును. *క్రర్” అనగా, ''అది* అనగా నత్తయే. 

అందుచేత స_త్తకు, తత్త్వమునకు అర్థము ఒక్కటిగా స 

[గహింపవచ్చును. అరిస్థాటిలు అర్థము ఏమయినను 
(పస్తుతము ఈ శాస్త్రమును ప్రమాణశా(న్త్రుమునుండి, 

తర్క-శా(న్రమునుండి విడదీయుటకలదు. నత్తాశాన్హ్రము 

సత్తా స్వరూపమును, (పమాణళా(న్హుము సత్య స్వరూప 

మును, తర్క శాస్త్రము అనుమాన పద్ధతిని నిరూపణము 

చేయును. 

సత్యము (truth) అనునది జ్ఞానమునకు చెందినది. 

“కలము నల్లగా ఉన్నది” అను వాక్యమునందు 

“ఈ దీండుట * కలమునకు చెందినది. కలము నిజముగా 

ఉన్నచో ఈ వాక్యము నత్యము; ఎజ్జ్బగా ఉన్నచో 

అనత్యము. అందుచేత నత్యాసత్యములు వాక్యమునకు 

చెందును. ఒకప్పుడు మనము వాక్యమును ఉచ్చరించక 

పోవచ్చును. అయినను, “ కలము నల్లగా ఉన్నది ” అను 

(పత్యతజ్ఞూనమందు రూడ న త్యానత్యములు ఉన్నవి. 

ఉదాహారణము రజ్జునర్ప జ్ఞానము. రజ్జువునుచూచి సర్భ 

మని అనుకొనవచ్చును. సత్యమునకు (వను అని, అసత్య 

మునకు [భమ అని పర్యాయములు. 

ఇప్పుడు సత్తాశా(న్హ్రము అను పదము అన్ని శాత 

ముల సంపుటికి ఉపయోగించు వాడుక కలదు. ద్రవ్య 

స్వరూపము, కార్యకారణ న్వరూవము, ధర్భస్వరూపము, 

జీవ స్వరూపము, ఆత్మనస్వరూవము, [పపంచ స్వరూపము, 

టూకీగా నర్వ నత్తాస్వరూవము నిర్ణయించు శాన్హ్రము 
సత్తాశా(స్త్రము, 

వస్తు జ్ఞాన వద్యమయినప్పు డే గురించబడును 

గనుక, సశత్తాశా(స్త్రమునకు, సత్య తాశా(స్త్రమునకు సంబం 

ధము గలదు. సత్త యగును, 

లేనిచో అన త్తయే. అందుచేత నత్తాశాన్త్రము చదివి. 

నప్పుడు సత్య తాశా(స్త్రము కూడ చదువవలసి యున్నది. 

పరస త్త అనేది ఒకటి ఉన్నదా *+ ఉన్నచో దానిని ఎట్లు 

తెలిసికొనుట * అను [పశ్నలు సత్య తాశా(స్త్రము యొక్క 

విషయములు. 

మొట్టమొదట యూరోపు దేశమున “ప్లేటో వస్తుస త్త 

బుద్ధి (162800) గోచరముగాని, 

గోచరము కాదని అనెను. 

సత్త 
అలన 

సత్త సత్యమయినప్పు డే 

ఇం[దియ (sense) 

అరిసాటిలు బుదిగోచర 
రు థి 



వయినను [పత్యవకృత విషయమందే అది ఉండునని 

చెప్పెను. తర్వాత మధ్యయుగము లందలి దార్శనికులు 

[ప్రపంచన త్త ఈశ్వరస త్తనుండి వేదితవ్యమని నుడివిరి. 

కాని నవీన యుగమున (పకృ తిన త్తాన్వరూప'|గహణము 

ద్యారా ఈశ్వరన తాాస్వరూపమును (గహింపవ లెనని 

దార్భనికుల అభి పాయము, 

పదునారవ శ తాబ్బమున డెకార్డు (పతి (పత్యతము 

సంశయాస్పదమని [పారంభించెను. నేను చూచుచున్న 

వస్తువు లన్నియు స్వవ్నతుల్యములు ఎందుకు కాకూడదు? 

ఎవడైనా ఒక మాయావి యీ దృశ్యములను సృష్టించు 

చున్నాడేమో? నేను చదువుచున్న పుస్తకము నిజమైన 

స్తుస్తకము ఎందుకు కావలెను? అది నిజమైనవని నిర్ణా 
రణ చేయుట ఎట్లు? కనుక (పతి జ్ఞానము సంశయ 

యము అయినచో నత్తారూపమును నిర్ణయించుట 

ఎట్లు? “నేను సంళయించుచున్నాను ** అనుచోట 

సంశయకర్త నిజముకశకావలను. సంశయ విషయము 

నిజము కాకపోవచ్చును. అందుచేత సత్తాశాన్త్యము 

“నేను” నుండి [పారంభము కావలెను. అయితే “నేను” 

అనునది ఉత్పన్న వస్తువు; కార్య ముగాని, నిత్యము 

కాదు, (పతి కార్యమునకు కారణ ముండవ లను. (పతి 

మానవునకు మాశతాపితరులు కారణభూతులు ; 

అల 
విష 

వారికి 

వారి మాతాపితరులు, ఇట్లు అనంత ముగా కార్య కారణ 

నిరూపణము సాగును. ఇది సాంతము కావలెనన్నచో 

అందరికి ఈశ్వరుడే కారణభూతుడని చెప్పవలెను. 

ఈళ్వరుడు పరంపరగా ఆ జ్ఞునమునకు కూడ కారణ 

భూతుడు. ఆయన నిష్క_పటి, వాత్సల్య స్వరూపుడు. 

అందుచేత మానవులకు మాయాదృళ్యములు చూపించి 

మాయ చేయడు. తశ్రారణముగా మానవుల జ్ఞానములు 

యశథార్థములు. మనము మనస్సును రాగాది దోషముల 

నుండి శుద్ధము చేసినచో యభఖిార్థమున నర్వదా 

తెలిసీకొందుము, 

_డెకాద్దు సర్వన త్త దవ్యన్వరూపమని భావించెను. ఈ 
[దవ్యము శెండు విధములు. జడము, మాననము. జడ 

(దవ్యస్వరూపము విస్తృృ్రతత్వము, మానన [ద వ్వస్వరూ 

పము జ్ఞానము. ఈ రెంటికి సామాన్య గుణము ఏదియు 

లేదు. జడము చలనహీనము. మానసము చలననహితము. 
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డెకార్డు నిధ్ధాంతము స్పినోజాకు నచ్చలేదు. వస్తుజ్ఞానో 

తృత్హి మానసజడ దవ్యనంయోగము వలన కలుగును. 

గాని అవి ఏకాంతభిన్నములయినచో ఎట్లు జ్ఞానోత్పత్తి 

కొరకు కలఠిసికొనగలవు ౪ నంయోగశీలత వస్తువులకు 

నామాన్యగుణము ద్యారా సే కలుగగలదు,. మనసునకు 

జడపచదార్థమునకు సంయోగనంబంధశీలత పుకు 

జ్ఞానము అసంభవము. కాని జ్ఞూనము సర్వజన వెద్యము. 

అంచువేత మనోజడములు పకాంతభిన్న దవ్యములు కావు. 

[దవ్యము ఒక్కటియే, అది ఈశ్వర స్వరూపము. దానికి 

చెక్కు. విశేష గుణములు కలవు. వాటిలో ౩ండు 

మనన్సు, జడత. కాగితము యొక్క రెండు (పక్కులవలే 

ఈ రెండును పరన్పరా పేక కలవి. ఒకదానిలో మార్చు 

కలిగినప్పుడు శెండవ దానిలో తదుచితమైన మార్చు 

కలుగును. ఈ మార్చు మాననమున జ్ఞూనాకారము 

పొందును. జంతుకోటియు, జడవస్తుకోటియు ఈశ్వరుని 

విశేషగుణముల విశేషణములు ([ంర65), 

(దవ్యము ఒక్కటియే అను సిద్ధాంతము లైబ్నిడ్డు 

స్వీకరింప లేదు. [ద్రవ్యము ఒక్క శు అయినచో మానవుల 

వేరు వేరు అనుభవములకు కారణము ఏమి ? వారివారి 

న్వతంత్ర కర్మలకు కారణమేమి ? అందుచేత [దవ్య 

బహుశ్యము స్వీకరించవ లెను. అదియునుగాక మాననము 

ఒక శు మాత్రము చలనశీలము కాదు. జడ(దవ్యము కూడ 

చలనశీల మే. చానిలోను శక్తి (0806) ఉన్నది. చలన 

శీలత మానసత్వసూచకమైనచో జడ దవ్యముకూడ 

మానస మే. అది అనావిర్భూతమాననము. (పపంచమున 

"కేవల జడమ్మాతమనునది లేదు. సర్వము అణుపరిమిత 

మానసో పేతము. ఈ మనస్సులకు లైబిడ్డు మొనాడులు 

(2109265) అని పేరిడెను. అవి అణువులకంకు చిన్న 

నైనను మవాత్తుకంశు మవాతృరములు. వాటికి 

పరస్పరము ఏ జోక్యములేదు. 

అయినను (పతి మొనాడు 

తాటి 

రన 

| 

(పపంచ మునంత టిని 

ఆంతరంగికముగానే [గహించును. బహిర్ముఖముగా 

చూచుటకు దానికి కిటికీలులేవు. (The Mmonads are 

windowless} జ్ఞానము బహిర్వస్తుజనితము కాదు. ఆంత 

రంగిక వికానము. ఈ వికానము కొన్ని మొనాడులలో 

ఎక్కువగాను, కొన్నిటియందు తక్కువగాను ఉండును. 



అతి భౌతిక శాస్త్రము 

మీక్కిలి తక్కువ వికానముకలవాటిని జడములని, 

ఎక్కువ వి కానములుకలవాటిని మాననములని మనము 

తెలిసికొందుము. ఈశ్వరుడుకూడ ఒక మొనాడుమా[త మె. 

అతడు మొనాడులన్నిటిని సృజించినపుడు పరన్పరనంగతి 

(harmony) దృష్టితో సృజించెను. గడియారము చేయు 

వాడు అన్ని గడియారములు ఒకే సమయమును చూపు 

నట్టు పలాగుచేయునో, ఆలాగే ఈశ్వరుడుగూడ ఒకే 

విధమైన (ప్రపం చజ్ఞునమును, పొందునట్టు మొనాడులను 

సృజించెను. వీరందరు పాతు [పొ ధా న్య వాదులు 

(rationalists) అని పిలువబడుదురు. సత్యము వ స్తపతి 

తముగాని, బుద్ద్య పతీత ము గాదని ఇంగ్లాండులో బేకను 

తన సిర్థాంత మును వెల్లడించెను. పపం చ మున పప 

స_్తలు కలవు? అని ఎన్ని విధములు 2 ప్ర 

కలవి * అను విషయము బుద్ధి యొక్క స్వరూపమును, 

స్వభావమును పరిశీలించినంతమా[తమున తెలియదు. అది 

(ప్రత్య జానుభవము వలననే తెలియగలదు. (ప్రపంచములో 

అయిదు మవోభూతములు కలవా * అరువది భూతములు 

కలవా ?* అరువదికంశు పాచ్చుగా నున్నవా ? అను విమ 

యము బుద్ధిని పరిశీలించిన మాత్రమున ఎట్టు తెలిసికొన 
“లుగుదుము * అందుచేత ఇం|దియ జ్ఞానాధార మే సర్వ 

జ్ఞానము, ఈ మతమునకు అనుభవ "మూలా దము 

చేరు, బేకను గొప్ప దార్శనికుడు 

ఏ స్వరూవములు 

(empiricism) అని 

కాడు, 

వాడు. దీనిని పురస్కరించుకొని లాకు, బెర్కిలీ, 

హూ్య్యూము అనువారు తమ దర్శ్భనములను నిర్మించిరి, 

ప్రత్యశానుభవమే [పధానమైనచో లై బ్నిడ్డు చెప్పిన ప్రకా 

రము అంతరంగముగా బుద్ధివికాన మే సత్యమును స త్తను 

జ్ఞాత ము చేయజాలదు.. అదియునుగాక జాతిజ్ఞాన ము 

(knowledge of the universal) (పత్యతోద్ద శే మేగాని 

(పత్యతకారక ముకాదు; బుద్ధ్య్యంత రంగోద్ధ తముకాదు. 

మనము పెక్టుమంది మనుష్యులనుచూచి, వారి సామాన్య 

గుణములను సంగహించి, ఆ గుణనంపుటికి మనుమ్యజాతి 

పదము వాడుదుము. మనుష్యజాతికి మనుష్య వ్యకి 

సతాభిన్న మైన వేరొక సత్తలేదు. వేరుగా మనము వాడి 

నప్పుడు అది నామమాతము, బుద్ధ్యాకృతి మాత్రము, 

మనోవృ త్తి మొతము అని లాకు వాదము. 

లాకు (పారంభించిన వాదమును బెర్కిలీ విన్నరించెను, 
అనుభ వై క్ర వేద్యమె న సత్త అయినచో జడ [ద్రవ్యము యొక 

నత్త ఏ అనుభవముయొక్క గోచరము? నారింజకాయ 
ఆకుప చ్చగాను, పుల్ల గాను ఉన్నదని, రంగు యొక్కయు 

రుచి యొక్కయు 

నారింజకాయ ఈ రంగుకు రుచికి ఆధారమని భావిం 

తుము. కాని నా కన్ను రంగు (గుడ్డి అయినచో రంగు 

కనిపించదు. చైత్య భూయిస్ట్రమెనచో సర్వము వనుపుగా 

కనిపించును, అందుచేత రంగు నా మానసిక వృ త్తిగాని, 

విషయవృ త్తి గాదు. ఆలాగుననే పులుసు గూడ మానసిక 

వృ త్తియే. ఈ గుణము లన్ని టికి భిన్న మైన నారింజయను 

జడ దవ్యమును చూచినవా డెవ్వడు ? జడ దవ్యము 

గుణా ధారమని అందురు. గుణములుమా[త మే (పత్యవ 

ములు. తదాధారము ఎవ్వరికి గోచరము కాదు. తదుపరి 

గుణములు మాననీకములు. 

అసత్య పదా ర ము. దానికి 

మానసిక దవ్య మే. 

బర్కిలీ జడ ద్రవ్యమును నిరాకరించినరీ తినే హ్యూము 

మ+నన[ ధవ్యమును కూడ నిరాకరించెను. జడ[ధవ్య ము 

[పత్య త వేద్యము కానిచో మానస దవ్యము మాత్రము 

(పత్య క వేద్యమా ? పం చజ్ఞూ నేం దియనులలో చేనికిని 

సత్త నారింజకాయయందు ఉన్న దని, 

అందుచేత జడ|దవ్యము 

స_త్తలేదు. నత్త సర్వదా 

మాననము (పత్యకము కాదు, నేను నా అంతరంగమున 

అయినను అతడు ఈ వాదమునకు పునాదివేసిన . 

Judgments) 

చూచినప్పుడు కొన్ని భావములు, నుఖదుఃఖములు, జ్ఞాన 

ములు, కల్పనలు మొదలగునవి (పత్యవమగును గానీ 

మనస్సు మాత్రము [వత్యతము కాదు. అందుచేత మనో 
[దవ్యమనునదిఉన్న దని రూఢిచేయలేము. అటులనే జాతిపద 
విషయములకు (Universals) వాపులకు (universal - 

నత్త ఉన్నదని నిర్థారణ చేయలేము. 
దేని నత్త అయినను, ఇం|దియ విషయము అయినగాని, 

తత్సంబద్ధము అయిన గాని ఒవ్వుకొనబడదు. 

అయినచో ఈశ్వరునికి సత్తలేదా? ఆత్మకు నత్తలేదా? 
కార్య కారణ భావము అనత్యమా? కార్య కా రణభావమే 

అసత్యమయినచో శా స్త్రజ్ఞాన మే అనంభవమగును. శాస్త్ర 

ముల నిర్వచనములన్ని యు దానిమీద నే ఆధారపడి 

యున్నవి. లేనిచో |పవంచకమంతయు యాదృచ్చిక 

మగును. కార్య కారణదో ట్రతకము వా వ్రీవాక్యము; 
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అనగా సామాన్య వాక్యము, భూమమునుండి అగ్నిని 

అనుమానము చేసినప్పుడు అగ్ని ధూమమునకు సర్వ [త 
సర్వదా కారణమని ఒప్పుకొనియే అనుమానము 
చేయుదుము. కాని ఎవడు సర్వాగ్నులను సర్వత సర్వదా 

చూచినవాడు ? లేనప్పుడు, మన జ్ఞానము సర్వము సంక 
యాస్పదవముగును. తతృభలితము సంశయ తాసిద్ధాంతము 

(skepticism). ఈ ఫలితమును తొలగించుటకు కాంటు 

పూనుకొని |పవంచానుభ వమునకు కారణములు రెండని, 

అవి అంతఃకరణము వస్తు స్వస త్త (thing in itself) అని 

చూ పెను. కాంటు అంతఃక రణమునకు మూడుభాగములు 

అని చెప్పెను. అవి ఇం|దియ వేదన (sensation) (వేదన 

అను పారిభాషిక పదమును బౌద్ధులు వాడుదురు), మనో 

వృత్తి, బుద్ధివృ త్రీ, వ_స్త్వ్రంతః8క రణముల సంయోగము 

వలన నర్వ 1పపంచము ఉద్భవించును. కేవలము వస్తువు 

గాని, కేవలము అంతఃకరణముగాని (పపంచమునుసృజింప 

నేరదు. “ఆత్మా మనసా సంయుజ్య తే; మన ఇం|ది యేణ | 

ఇం|దియ మనన తతః [పత్యతుం” అన్నట్లు వస్తు స్వన శ్ర 
ఇం[దియముల ద్వారా అంతఃకరణముతో సంబంధ మెన 

ప్పుడు ఇం[దియచేతన ఉద్భవించును. ఇం|దియచేతన లే 

దృశ్య [పవంచము యొక్క [దవ్యసామగగి. కాని మైనము 

ముద్రలను స్వీక రిం చునట్లు అంతఃకరణము ఇందియ వేదన 

లను స్వీకరింపదు. వాటిని తన ద్వారముల ద్వారా తీసి 

'కొనుచు వాటికి తన రూపములను ఇచ్చును. అట్లు చేయని 

ఇ౦[ద్రియ చేతనలు ఈ రూపములు. ఈ రూపములు మూడు 

విధములు. ఇం [దియచై తన్యరూపములు, మాననవై తన్య 

రూవములు, బుద్ధిచై తన్య రూపములు (forms of sensa- 

tion, understanding and reason) మొదటివి దిక్కాల 

ములు (space and time). [వతి ఇం|దియ చేతనను అంతకి 

కరణము దిక్కాలములద్వారా లోపలికి [పవేళపెట్టు 

కొనును. అందుచేత |[వతివస్తువు ది క్కాలనియమిత మైనట్టు 

మన అనుభవము. దిక్కాలరూపితములై న ఇం[దియచేత 

నలకు అంతఃకరణము మనన్సుద్వారా [దవ్యగుణ, కార్య 

కారణాది రూపములను ఇచ్చును. అందుచేత మనము 

(వతివన్తువును కార్యముగను, కారణముగను, [ద్రవ్య 

ముగను, గుణముగను, అనుభవగోచరము చేసికొందుము* 

అనుభవ విషయములనన్నింటిని బుద్ధి నంచితము చేసి, 

అతి భౌతిక శాస్త్రము 

పరస్పర సంబంధములు కల్పించి, _ వకీకృత ముచేసి, 
పకవ_స్త్వంగములుగా నిరూపించును. [ప్రపంచములోని 
నియామక సూ తములన్నింటికి అంతఃకరణ మే మూలము. 

పద్ద తిబద్ద మైన (ప్రపంచము అంతఃకరణ సృష్టము. అంచు 

చేత అంతఃకరణము, ఆ నియామక సూతములను తదా 

ఛారములైన వ్యా ప్తులను తెలిసి కొనగలదు. తత్కారణ 

ముగా శా స్ర్రజ్ఞానము అసంభవము కానేరాదు. 

[పవంచకము యాదృచ్చికముగాక, నూ(తబద్ద మైనది. 

ఈ సూ[తములు బుద్ధినిగ్మిత ములగుట చేత [పపంచముగూడ 

బుద్ధినిర్మిత మే. బుద్ధికిగో చరము కానిది, ఇం[దియ చేతనలకు 

కారణమైనది, .వస్తున్వన త్త (Thingin itself) అను 
నది వేరొకటిలేదు. దృశ్య |వపంచము వెనుక అదృళ్య 

(ప్రపంచము వేరొకటి ఒప్పుకొనము. వ్యావహోరికనత్త 

అని, పారమార్థికనత్త అని, రెండునత్తలులేవు. సత్త అన్నది 

బుద్ధినిర్శిత ము. స్వాన్రాయ త్తనత్ర్తాక 

మెన వస్తువు ఒకటి ఉన్నదని కాంటు పొరపాటు బడెనని 

పాగ”లు వాదించెను. బుద్ధినిరూప్య మే సత్త, సత్తయే 

బుద్ధినిరూవ్యము. (The rational is real, and the real 

is rational), బుద్ధి యొక్క అంతరంగ తత్త్వ ములను 

(Categories) తెలిసికొనినచే పపంచన్వభావమును శెలిసి 
కొనగలము, బుద్ధికి ఏకసశ్తాన్వేషణయే పరమగతి. వక 

నత్తావాద మే సత్యము (409159) పరమాత్మస్వరూపమే 
(Absolute consciousness) ఏక స త్త. పా గెలు [పపంచపు 

చార్శనికులలో మొదటితరగతిలోనివాడు. ఆయన (వథా 

వము రమారమి నూటపబదినంవత్సర ములు [ప్రపంచము 

మీద వ్యాపించెను. మార్కు కూడ ఆయన సిద్ధాంత మును 

మార్చి స్వీకరించెను. 

కాని యూ హాగలువొచము (పత్యత (వాధాన్య ' 

వాదులకు నచ్చలేదు. బుద్ధి న్వభావమును (గహించినను 

[ప్రపంచ స్వభావమును |గహింవలేము. (వత్యత్షుము, 

[పత్యవాధారమయిిన అనుమానము అవసరములు. 

జడ|[ద వ్య స్వభావము భ "తిక విజ్ఞానము వలనను, జంతు 

స్వభావము జంతుశా(స్త్రుము వలనను, మనఃస్వథావము 

మన శ్యా(న్త్రము వలనను, (పత్యవమును, అనుమానమును, 

యం[తములను (instruments of knowledge) ఉపయో 

గించియు ఆలిసికొనవ అను. బుద్ధిమీద మ్మాతము ఆధార 
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అతి భౌతిక శాస్త్రము 

పడుట వ్యర్థము. అందుచేత సత్యాన్వేషణకు సత్తా న్వేష 

ణకు వేరువేరు విధానములను కలుగ జేసికొనవ లెను, 

ఈశ్వ్యరాన్వేషణ కూడ అట్టి విధానములనే ఉపయోగించి 

సాగించవ లెను. విజ్ఞానశ్యాస్త్రములను (80౭06) ఇందు 
కొరకు ఉపయోగించుకొనవ లెను. ఇట్టు [వస్తుతపు దార్శ 

నికులలో ఎక్కువమంది అభి పాయపడుచు న్నారు. 
కాని (పకృతి శా స్త్రములకు (Natural Sciences) కూడ 

నతాన్వేషణ ఆవశ్యకము. కార్య కారణవిధానము అనత్య 

మైనచో ఏ శాస్త్రము పనీచేయలేదని ఇదివర కే సూచింప 

బడినది. పతి శాస్త్రము తాను పరిళోధించు వస్తువునకు 

కారణము కనిపెట్టును. ఇదియే దాని నిర్వచన పద్ధతి 
(method of explanation). నిజముగా కార్య కారణ 

భావమునకు నత్త లేనిచో శాస్త్రము నిప్ప యోజన 

మగును. ఉన్నచో చానిని నమర్థించుట ఎట్లు? తత్త 
చా స్త్రజ్ఞులు ఈ సమర్థనము చేయకపోయినను సత్యమని 

స్వీకరించియే తమ పని చేయుదురు. 

శాస్త్రము, కార్య కారణ భావము సత్యమా అసతరమా? 

అనుదానిని రూఢిచేయును. అటులనే కర్మ సత్యమా 
అసత్యమా ? అసత్యమైనచో ధర్మళాన్ర్రము నిర్మూల 
మగును. అటుల నే మానవబహుత్వము సత్యమా 

అనత్యమా ?* అసత్య మైనచొ సంఘశ్యాస్త్రములు (50611 

5016206) నిర్మూలములగును. సత్యమైనచో నేను చూచు 
వాడు నా సజాతి జీవుడని నేను ఎట్లు (గ్రహింపగలను ? 
(పత్యతముగా అతని [వాణమునుగాని, మనన్సునుగాని 

చూడలేను. నాకు కనుపించునవి అతని రంగు, ఆకృతి 
అనుమానమును పురస్కరించుకొని అతడు పురుషు 
డనుటకు వీలులేదు. వలన అనుమానమునకు |పత్యక్షము 
ఆధారము. [పత్యశముగా ఎక్కడైన ఇతరుల మనస్సు 
నేను చూచిఉండవ లెను. కాని ఎక్కడను ఇది అసంభవము. 
నిరాధారమైన అనుమానము ఇతర మానవస త్తను ఎట్లు 
స్టాపింపగలదు? విజ్ఞానణా(స్త్రములకు మూలభూతములై న 

యీ (పశ్నలన్నియు త_త్త్వశా(న్ర్రుము వి మర్శి 0౦వ 

వలయును. 

వర్తమాన యుగమున జడ ద్రవ్యము నిశ్చలము కాదని 

స్థిరికరింపబడినది. మూలన త్త జడము కాదని, అది చై త 
నో సేతము, ఉ_ళ్తేజస్సంకలితము అయిన [పాణరూవ 

అగ 
౦ 

కాని నణా 
RE + 

మని (lif) అదియే కాలము (time) అని, జెర్ల్ సను 
బోధించెను. చానిన్వరూవము పరిణామిత్యము కాదు, 

పరిణామమే. అనగా, పరిణమించే వస్తువు ఒకటి, దాని 

పరిణామము వేరొకటి. బెర్గ్ సను మశతానుసారము 

మూలన త్త ఒక వస్తువు యొక్క పరిణామము కాదు. 

పరిణామ స్వరూప మే. చానిన్వరూపము స్వభావముకూడ 
పరిణామమే. అది ఏదైనా ఒక ఆకృతి (pattern) 

స్వీకరించి నప్పుడు, ఆ యాకృతికి మనము ఒక సరు వెట్టి 
[ద్రవ్యము (substance) అని అందుము. 

జెర్స్ సను వాదములోని ఈ పరిణామమాత భాగ 
మునే వై: జ్ఞానిక తత్ర వ్రజ్ఞులు (Scientific Philosophers) 

స్వీకరించిరి. ఐన్ స్టైను అను భౌతిక గణితశాస్త్ర వేత్త, 

కాలము దిక్కు వేరువేరు తత్త్వములు కావనియు, 
దిక్కాలమనునది 82206-1006 ఒకశు త త్త్వమనియు, 
నిరూఫించెను. చానినుండియే [ప్రపంచము ఉద్భ 

వించినదని అలెగ్గాండరు వాదించెను. దిక్కాలము 

నుండి జడ దవ్యము, జడ దవ్యము నుండి (పాణికోటి, 
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(పాణికోటినుండి చి త్తవంతములను (mental-beings) 
చిత్తవంతములనుండి. సర్వేశ్వరుడు ఉద్భవించుట = ఇది 
ది క్క్య్కా-లము యొక్క పరిణామ కృత్యమని ఆయన 

మతము. లాయడ్ మార్గము కొంచము అదేవిధముగా 
భోధించెను. ఈయన జడ(దవ్యముతో [పారంథించును. 
ఈశ్వరుని కూడ మొదటనే వెట్టి, అతనిని జడ(దవ్యపరిణా 
మమునకు (పేరకునిగా భావించును. వైటు పెడ్డు కూడ 
కొంచము ఈ మోస్తరు వరిణామమునే స్వీకరించెను. 
ఈయన అధునాతన నత్తాశాన్ర్రజ్జులలో అ|గగణ్యుడు. 

గొప్ప గణితశ్వాస్త్రవేత్త. మూలనత్త అనునది ఘటనా 
సమూవాము (ఆలుట్రి. అది మానవద్భగ్గో చరము 

కాదు; అనుమేయము. ఈ ఘటనలు (events) ఒక 
సం|పదాయమును, ఒక ఆకృతిని అనునరించినచో స్థాయి 

(ద్రవ్యము ఉద్భవించును. మన పూర్వకాలికులు చెప్పిన 

పరమాణువులు ఘటనాసమూవాములు. అవి అవిభాజ్య 

ములు కావు; అవి భేద్య ములు కావు; అవి భాజ్యములు; 
అవి భేద్యములు; క్షణికములగు ఘటనలు మా|త్రమే, 

ఈశ్వరుడు వీటిని సంఘములుగాను, సంప్రదాయములు 

గాను [పవావోక్ళతిని పొందుటకు (ీశేవించును. 



తాల్ 
అకాల అద "i 3 3 ఆట సాగ్ " mle తోం ను ఈ _పరణవల్ల దృశ్య జడపదారములు, ;పాణులు, తం 

cn చు | ము ను 

క దొ, ఎ రొ Ela mY Wa Wal లాం! 
వియలుం ద మంచును. డు అనం రయు తూ షురు నాకు మెం నాం 

యు 

వావీ ల దొర ఆచం అప అర నల నధ ఆర అనల ఇ న గ అనక అభఖటయిులుగా పరన్వుర నంబడద్ద్లములు. ఈ జఆక్మ్నాతులు 
అభా రి 

ఉద్య ఒర దొ పద్ టా rh ఆ లం కలో భా లయల లో 
కూడ అనంతపిధములు. ఇందరు లకు ఆక రకం 

న ర శక el గ్ల ర్ wth tA (8 ప Kk 5 & » ర పశ. ఇ ఆదు అట నిరాకారములు అయినప్పు 

ఉండును. అ అర ఆద్యం ఇ ఇది 

య 

7 

ఆ 

ఉండదు. ఘటనలకు మాత మ నత ఉండును. ముటనీలు న 
జ సకల కింక! చామ అగు క 

ఆకృతులను స్వాకరిం వుడు ఆ ఖై 

చెందును. మనము (ద్రవ్యము అవి పిలుచునది ఘటనల 

యొక్క ఒక ఆకృతి. ఈ ఆక్కతులకు సత  కలిగివవహుకు ం గ 
నీ "ఇ | అల్ ” 

ఈళ్నదునికి కూడ నత కలుగును. అండదుచొత ఈ 
రె అణాల 

రునికి రెండు భావములు: 

భావము (conceptual and actual) అని, 

(అ 

కేవల బుద్ధిభావము, నత్తా 

పాశ్చాత్య దర్శనములందు సత ప3వదిపిధముల వళ 
అనై కా. 

చింవబడినది. కొందరిచే కేవలము ఈళ్వరన త్తతో [వారం 

భించి మానవస త్త జడస త్త నీరచింవ బడినవి. అభునాతము 

లచే జడస తతో (పారంభించి, మానవ సత్త ఈశ్వర సత్త 
యమన —_ Ce అ 

నిర్వచింప బడినవి. ఈ రెండు రీతులఅలయందు మానవ త్త 

చ్ థె | 
ర 

తన [పాముఖ్యమును కోల్ఫోయినది. అందుచేత 

శా్యన్రుమునకు వోనికలిగినది. ఈళ్వరస త్తను స్వీకరిం 
గాని, నిరాకరించుటగాని మానవుడే తన బుదైవలన చే: 

fA 

ర డ్రై 

వలెను. అటులనే జడస త్తను స్వీకరించుటగాని, సిరాకరిం 

చుటగాని మానవునిదే. కనుక ధర్మశా(స్ర్ర (ప్రారంభము 

నకు మానవుడు మూలమని, కేం[చ్రమని, చెప్పవచ్చును. 

ఈశ్వరస త్తను స్వీకరించి, తత్సాజాత్యా_ రమునకు [పయ 

త్నము చేయునది మానవుడు. ఈశ్వరుడు నిత్య సం పూర్ణ 

స్వరూపుడై నందున అతనికి [పయళ్నా [వయత్న ములు, 

కోరికలు, మనోరథ ముయొక్య సఫలత్వ విఫలత్వములు 

లేవు. కనుక ధర్శశ్యాసన్ర్రములు, విజ్ఞాన శాస్త్రములు 

మానవునికొరకు  ఉద్దిష్టములు. మానవుడే అ|పధాను 

డైనచో ఈ శ్వా న్ర్రములన్నియు నిరర్థకములు. జడన ర్త 

మానవునకు అనుకూలముగా నున్నను, (పతికూలముగా 
ఛి 
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జ 
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నవత h గా _ “ ' wr 
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oe 
గో 1" జో. అయా 1 3 wt భాభా గో ళ్ ఉత ఇ ఊఉ షక య అను్తాలార్త అలం 

శు ౩. ణా కన్య 2) | : . న్ wT 5 (ఫి fy ఈ ' © mls వ“ Bo క. ర ఆడ ఆలే అ మం మా ఖు 4 న TT 

వ! 

అక్ కమణ (Transcendence) వి శాన చముటివే శైనిసి న పా వం కం వ i క ల చం జము 
. 

లో | 
॥ ఖ్ అ ల ఈ!" గ 

“మి పెట్ ఆఆఆ మెం a 

చ అ ల ఈం ఇల్లీ ఇ? 
మము పదుల. 

fp | శ గ | 

శై‘ డన | 
యా 

సిగ లో డ్ర్ నా వనే a సో | ps i చళ్ళ జ 
_ AA wr, 

3 WK 

(pr 
క న్, a లో BF a 

ఫ్ మ. 
క్ష్ {3 | 1 ట్ ty ర a < 

శే a) 
d శా il, 

ta 
€ స్మ ఖ్ న్న ఖై 

అనంత ములు, 
fy 

1 ఆ mn MY పం Ray శో అలో ek అ LD fw. . 
అను |పళ్నకు నిజమైన ఉత్తరము ఒక్కటరిరు,. తప్పులు 

మెం వాటి ష్ యు 

న | ఇ కటల ఆగి, బైట జ్ 4 | Wo mY! 
అనంతములు. నాలుగునంఖ్య తప్పు తక్కిన నంఖ్వలు 

త న. pen మీ 

న శాల్లు ప ఆస్ట sr Woy న్నా యూజీ ఇల నాలో సో జ డాలి షో ఇ iy 

అరం ఆ BY BRET. SOU ITE, ఆ వం 
యర {ww నారాల 

జో Rm అలం అల చదు చ అగ న. 
నళతాళా వృుములు. వాటిలో నతంము అవ యో నత 

స్య 
ఇ క అడం 3 నను. / స్ట సో ల్ భ్ జ క్క గం. ఇ" శ్ ben అనీ జ న. | 

తరము లపై యో భగవం ఎన వ శ ర and 

వని ఉదయం ల నంటు Anant BPO శకం కణ తనబుదరి ఉవయుాగించి వతంమును తెలిసికొన ఓకు సురా Vee ఫ్రే | 

ee ఈ 

(ar 
తొ wm “ | సు న. జు 3 

(ప యత్నములు అనెక శళాభులముండి చెంయముచున్నా డు. 
టు 

రం! 
కొంచెముకొంచముణా అతని (వయత్నములు వవలములు 

129 



అతి [శుతి ధ్వని శాస్త్రము 

జల 

కూడ అయినవి. అయినను వరన త్త ఎట్ట స్వభావము 

కలది యో నిరయింపగలుగుదాక తన జీవిశమునుగాని, 

కర్మనుగానిి అతడు ఆపలేడు. కావున ఈ ఇ౭ండింటిని 

(పథమమున స్వీకరించి దర్శనశా(న్హ్రృము నిర్మించవలసి 

యుండును. 

సతా 
వావి 

శాస్త్రమును (వస్తుత కాలమున దర్శన శాస్త్ర 

నకు పర్యాయముగా కూడ వాడుట కలదు. సర్వ 

(ప్రపంచమునకు సామాన్య నత్తాన్వరూపము ఎట్టిదో 
లావి లి 

జ తెలిసికొనుటకంశు వేర్వేరు న 

కొనుట నులభము. కనుక తత్త 

శాస్త్రము (cosmology) సళ్తాశా(న్ర్రము (ontology) 

పురుపార్గశ్యా స్త్రము (philosophy of values) మత 

తల స్వరూపము. శెలిసి 
అలీ 

wr 
వశొర్ర్రుము [పపంచ 

విజ్ఞానము (philosophy of religion) మొదలగు 

శాఖలుగా విభజింపబడినది. అన్నిటియందును నత్తా 

విషయక |పళ్నలు ఎత్తుకొనబడును. 
పి. టి. రా. 

ఆతి (కుతి ధ్వని శాస్త్రము :- (Ultrasonics) 

మానవకర్ణమునకు సెకండునకు 20 నుండి 20,000 

పరివ_ర్డన ముల (00169) మధ్యనుండు కంపన [పమాణము 

(frequency) గల ధ్వని తరంగములనుమా[త మే |గహింస 

గల శ_క్లికలదు. 20,000 పరివ ర్రనములకంశు ఎక్కువ 

కంపనపమాణము గల ధ్వనితరంగములు మానవ 

కర్ణము పై ఎట్టి పభావమును కలుగచేయలేవు. ఇట్టి ధ్వని 
తరంగములను అతి (కుతి ధ్వని తరంగములు (Ultrasonic 

2౪౭5) అందురు. ఈత రంగముల యొక్క. ఉనికి 1 888వ 

నంవత్సరమునుండి తెలియవచ్చినదని చెప్పవచ్చును. 
అతి (శ్రుతి ధ్వని తరంగముల పుట్టుక : అతి (శ్రుతి ధ్యని 

తరంగముల ఉత్ప త్తిచేయు విధానములను స్థూలముగా 

నాలుగు విభాగములు చేయవచ్చును. 

1. యాం (తిక ఉత్పాదకములు (Mechanical 

generators). 

బి, ఉప తా ఉత్న్వాదక ములు (Thermal generators). 

మే గ్నెటోస్టి)క్షను ఉత్చాదకము (Magneto- 

striction generator). 

త్రి, 

4. వీడనజనిత విద్యుత్తు ఉత్పాదక ము(Piezoelectric 

generator). 
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|. యాంత్రిక ఉత్పాదకములు + 1899 వ సంవత్సర 

ములో కోనిగ్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు కొలది మి ల్లిమీట ర్లపొడవు 

గల చిన్న (శుతీదండము (Tuning fork) ల సహవాయమున 

గాలిలో చాచాపు సెకండునకు 90,000 వరివ ర్తనముల 

వరకు కంపన |పమాణముగల అతీ (శుతి ధ్వనులను 

ఉత్ప త్తి చేసెను. ఈవిధముగా ఉత్ప త్రికాబడిన తరంగ 

ములు అధికముగా మాంద్యమునొంది (Heavily dam- 

066) త్వరలో నశించిపోవుటచేత |పయోగమునకు పనికి 

రావు. దాదావు సెకండునకు 1,00,000 పరివ ర్రనముల 

వరకు కంపన |వనూణముగల తరంగములను గాల్లను 

ఈల (Galtan whistl®g సహాయమున పొందవచ్చును. 

ఇందు, ఒక దీర్గ ఛిదము (narrow slit) నుండి వెలు 

వడు గాల్మిపవాహము పదునైన అంచునకు తగిలి, ఆ 

అంచునకు నంబంధించియుండు గొట్టములోని గాలిని 

కంపింప చేయును. ఇట్లు గాలి కంపించుటలో ఒక సంగీత 

ధ్వని వెలువడును. ఈ కంపనములు స్థిరమైన కంపన 

(వమాణమును, విస్తృతి (amplitude) ని కలిగియుండు 

టచే [పయోగములలో ఎక్కువ ఉపయోగకరములుగా 

ఉండును. ఈ పద్దతిని అనుసరించియే వోర్తుమను, 

హోల్చుమను అనువారు సెకండునకు 1,20,000 పరి 

వ ర్తనముల వరకు కంపన [పమాణముగల ధ్వని తరంగము 

లను ఉత్ప త్తి చేయు "రండు ఉత్చాదకములను (Hart- 

mann’s gas current genenator and Holtzmann’s 

ultrasonic generator) కనుగొనిరి. 

2 ఉష్టతా ఉత్సాదకములు : మాంద్య మునొందిన 

(damped) డోలకపు (oscialltory) పరివథము (circuit) 

వలన ఏర్పడిన విద్యుత్ విస్ఫులింగము (52౯k) యొక్క 
సవోయమున ఆల్లు బెర్స్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు చెకండునకు 

8,00,000 పరివ రనములవరకు కంపన పమాణముగల అతి 

[శుతి ధ్వని తరంగములను ఉత్పత్తి చేసెను. వికల్ప విద్యు 

[త్సవావాము (Alternating current) చే కప్పబడిన వక 

ముఖ [పవాహా (Direct current) చాపము సవాయమున. 

నసెకండునకు చాదాపు 20 లతల పరివ ర్తనములవరకు 

కంపన [పమాణముగల అతి (కుతి ధ్వని తరంగములను 

ఉత్ప త్తి చేయవచ్చును. నేటికాలమున ఈ ఉన్ల తా ఉత్పా 

దకములు అంత ఎక్కువగా ఉపయోగింపబడుటలేదు. 



లం మేగ్నెటోస్టి కను ఉక్పావకము : (The Magneto- 

striction generator) న కలు మున్నగు అ యప్కాంచత 

లేపా నంబంధమగు కడ్డి గాని గట్ట వుగాని చవ దిత 
ర నో 

అయస్కాంత కే మతము “(Alernating magnetic field 

లోనికి శేబడినపుడు న్న 
వళ 

క్ రుం న Roms 

రె 

లేక గొట్టము యొక్క పొడవు నియమిత కాలములో 
నన్ 

రును. ఇట్టి సంఘటనను. ము గటా సి “కను ఉత్కా 
రామే చెం 

క్ 

దకవము' అందురు, వికల్ప విద్యు (త్పవాహము రుక్మ. 

కంపనపమాణము, నికెలు కడ్డీ యొక్క సాషిభావిక 
కంపన పమాణము సమానముగా నున్నపుడు, అను 

నాదము (resonance) పుట్టి, కంపనవి_ సతి గరెవష్షముగా 
శాం ర 5 

నుండి, కడ్డి చివరనుండి అదే కంపన, ప్రమాణము గల 

ధ్వని తరంగములు 'వెలువడును, 
4. పీడన జనిత విద్యుత్ ఉత్పాదకము : 

శుతిధ్వని తరంగములను ఉత్ప త్తి చేయుటకు ఈ 

చేడు అతి 

విధానము 

విరివిగా నుపయోగింప బడుచున్నది. ఈ పద్దతిని ఉప 

యోగించి నెకండునకు చాచాపు 8,000 లల పరివర్త 
నముల వరకు కంపన (పమాణముగల ధ్వనితరంగ ములు 

ఉత్పత్తి చేయబడినవి. ఇంతకంటె హెచ్చు కంపన |పమా 

ణము గల ధ్వనితరంగములు నేటివరకును ఉత్పత్తి 

కాలేదు. 

శిలా స్ఫటిక ములను ఒ త్తిడికిగాని వ్యాకోచపు శ శక్తికి 
(tension) గాని గురిచేసినవ్పుడు, ఆ నృటికముల యొక్క 

నిర్దిష్ట ఉపరితలముల-వై విద్యుత్తు పుట్టునని 15880 వ 

సంవత్సరములో క్యూరీ దంపతులు కనుగొనిరి. 

సంఘటనను పీడనజనిత విద్యుత భావము అందురు. 

ఈ [ప్రభావము [కింది సృటికములలో కూడ కాననగును. 

టూరుమలై ను యశదగంధకిదము 
(Zinc blende), సోడియ వారితము (Sodium chlorate) 

తిం తిణ్యాన్లక ము కండ చక్కెర 

(Cane sugar), లవణము (Rochelle salt) 

ఈ 

(Tourmaline) 

(Tartaric acid), 

రాచెలి 

వొటాసియ ద్వి ఉదజ భాన్వరితము (Potassium dihy- 

drogen Phosphate), అమ్మోనియా ద్వి ఉదజ ఛాన్యరి 

తము (Ammonium dihydrogen Phosphate), ఎధిలిన్ 

డై వమెన్ -టా స్ట్రేటు (Ethylene diamine tartrate 

మొదలగునవి. 

131 

జ కో చ 
చంచ ౧ న్ జ్ శ్రా అంక స్ 9 చ 

గోలా 

గాద ల (expand) గానె 

(Elastic oscillations) 

Ep ఎల ఆవ రన కాలము (Period) 

శునపనాళైపంయనాయాలనుకమాయోన కాం 

(ప్రేరక విద్యుత్ వాహకముల క నిక్షేపము. 
ఓ, d= కిలా థధలతము ౫ 2=నంతోచ వ్యాంవోచ బిళోలు 

వడా బికొల్లు విద్యుత్ కేతము 

ముగా నుండును. శిలానుటిక ఫలకము యొక్క 

స్వాభావికమగు  యాంిక కంవన |పమాణముతో 
విద్యుత్కం ంపన [వమాణము 

కంపనముల వి స్త బక గరెవ్షముగా నుందు 

అను వాదమునందు కిలాసక గ్ల 

లను పుట్టించు 

అనునాదము జరిపినహుడు 

ఎను. ఈ విధముగా 

క క  ఫలక ము అతి, క 

a 

వ్ ర ఇదో 

గోలు కప్ చ్చ 
అ 

సంబంధించిన ఏ చేని. అనునర వేద నె నుఆ శీలా 

స్ఫటిక ము అనునాదపు కంవనములను వొందునట్టుగా 

చేయవచ్చును. అందువలన సెకండునకు 20,000 పరివర్త 
నములనుండి కొన్నివేల లకుల పరివర్తనముల వరకు 

కంపన [(పమాణముగల అతి కుతి ధ్వనులను ద్యుతి డన 

జనకముచే పొందగలము. అనునాదమునందు శిలాస్మ 
శ్ 



ఆతి (కుతి ధ్వని శాస్త్రము 

"ంపకములు అధిక కీశ్చముగా (sharp) నుండును, 

సేషణ యం] .కేములి కలలోన, డోలన వలయము 
స్థీరికరించుట యందును 

[పక పంచు *ిలాస్స ఇటిక ఫలక ములను 

ఉపయోగిం ఇదరు. కొలది కాలమునుండి యే స్వాభావిక 

ముగా లభించు రిద్యుక్చిడ స్ఫటిక ములకు బదులుగా 

మట్టి నంబంధమగు |దవ్యముల (Ceramic materials) 

నుండి రాసాయనికముగా తయారు చేయబడిన బేరియం 

టిట్రానేటి (Barnum titanate) మొదలగు వాటినీ అతి 

(కుతి ధ్వని జనకములుగా ఉవయోగించుచున్నారు. ఇట్టి 

జనక ములు ఎక్కువ పరిమాణమును 

౧ 

[వమాణ ములు గాను, 

సేనా. 

లను (93 cillating circiut s) 

అనునాదమువద్ద 

అతి! శుతిధ్వని 
(Large size) కలిగి యుండుటచే ఎక్కువ వెడల్బగు' 

వ రంగజాలమును ఇచ్చును. 

అతి (కుతి ధ్వనుల పరిశోధనము (Detection ) :- 

సామాన్యముగా శబ్దత రంగముల పరిశోధనకు ఉపయోగ 

పడు విధానము అన్నియు అతి కుతి ధ్వనులను గుర్ప్చించు 

టకు వినియోగింపవచ్చును. చెవినిమాతము ఉపయో 

నించుటకు వీలుపడదు. అత్మిళుతి ధ్వనులను గుర్తించుటకు 

ఉపయోగపడు వేరువేరు 

ములుగా విభజింపవచ్చును. 

[గాహిణులను మూడు రక 

1. యాంత్రిక [గాహిణులు (Mechaincal detectors) : 

పొగ ధూళి, బిందుకణములు, పటలములు (యి), 

జ్యాలలు, వికిరణమానములు (Radiometers), 

2. విద్యుత్ |గాహిణులు (2160011021 detectors) : 

(పతీరోధకములు (6150013), వేడి తీగలు (Hot wires). 

త. దృగ్విధానము (Optical methods) : 

"రేఖలు (Shadowgraphs), సీ రెన్ (Schlieren) విధానము 

నమన విధానము (Diffraction method). 

యాంత్రిక ॥ 

(Fluids) లోను, 

ఛాయా 

విద్యుక్|గాహిణులు (నవదవ్యముల 
దృగ్విధానములు [దవములలోను 

సంపూర్ణకి రణ భేద్యమగు (Transparent) ఘనప దార్థము 

_ లలోను ఉపయోగింపబడు చున్నవి. 
1. యాంత్రిక |గాహిణులు : కేలికయగు ఘనప దార్థపు 

కణములనుగాని [దవపు విందువులనుగాని (ఉదాహరణకు 

చుట్టపొగలో నుండు నట్టివి) _వాయువుతోకూడిన ధ్వని 

" గముయొక్క 

శేతములో నికి (వ వేళ పెట్టబడినపుడు, ఆ కణములు 

వాయుకణముల చలనమును అనునరించుటచే 

ధ్వనిత రంగముల చితమును ఇచ్చును, ధ్వనితరం 

బిందువుల (Nodes) వద 

బుడగలు ఏర్పడునలట్లు చేయుటచే ఆ తరంగము యొక. 

రూపము: కనుపించునట్లు చేయవచ్చును. పురిగల నారచే 

(Torsion fibre) | వేలాడ తీయబడిన గుండని బిళ్ళ 

(disc) అతి శుతిధ్వని తరంగజాలమును పడునట్లు 

చేసినచో, ఆ పురి వై భాగమున ఏర్పడు మెలిక (Twist) యే 

తరంగజాలపు ఫీ వత" (Intensity) కు [పమాణముగును, 

అతి శుతిధ్వనిజాలమును గుర్తించుటకు ఉపయోగవడు 

వికిరణమానమునందు ఈ సూతమ ఉపయోగింపబడు 

చున్నది. అతీ శుతీధ్వనిజా లమును గుర్తించుటకు సబ్బు 

పటలము (5020 మమ) ను గాని సునిశితమగు జ్వాలను 

(Sensitive flame) గాని ఉపయోగింపవచ్చును. 

నిష్పంద 

2. విద్యుత్ (గ్రాహిణులు : ఒక (సవ్రదవ్యము యొక్క 

ఉప్ప గతలో, దానియందు జరుగు సంపీడన విరళీకరణ 

ముల (Compressions and rarefactions) మూలమున, 

కొద్దిమార్చులు జరుగును. చాని ఉష్ణోగత అతికొంచె 
ముగా మారుటచే అతి నున్నితమగు ఉష్తోగళా మావక 

ములు మాత్రమే ఆ మార్చును గుర్తింప గల్గును. ధ్వని 

తరంగమార్గములో ఒక వేడితీగను (Hot wire) ఉంచి 

నచో అది చల్ల బడును. ఈ చల్ల బడుటను (అనగా ఉన్లో 

(గతలో మార్పును) తరంగముయొక్క- వేగమునకును 
విన్ఫృతికిని | పమాణముగా తీసికొన వచ్చును. ధ్వని మొత 

మును అనస్వేపించుటకు ఉపయోగించు వోట్ వెర్ 

మె[కోఫోను (Hot wire microphone) నందలి మూల 

సూత్రము ఇదియే. దీనియందు ఒక సన్నని స్టాటినము 

లేక నిశెలు తీగను ఉపయోగింతురు. ఈ తీగను ధ్వని 
జెతములో ఉంచినపుడు చాని ఉమ్టోోగత మారును, 

దీని ఫలితముగా ఆ తీగయొక్క నిరోధకత్వము 
నందును మార్పు కల్లును. నిరోధకత్వమునందలి మార్చు 

ధ్వనిత రంగముల విన్ఫృతి! (వమాణమగును. 

దృగ్విధానములు : ఒక _(సవదవ్యమునందు ధ్వనితరంగ 

జాలమును పంపినపుడు, తరంగముఖరంగము (Wave-. 

fron) న సంపీడనము, విరథీక రణములు జరుగును. అందు 
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వలన తరంగముఖమార్గమున వేరువేరు (పదేశములలో 

[సవదవ్యముయొక్క సాంద్రత మారును. దీనివలన 

వక్రీభవన భూతాంశము (Refractive index) నందును 

మార్పు సంభవించును, ధ్వని కె తము (Q)నకు నమకోణ 

మార్గములో కాంతిజాలమును పంపినచో, అతి ళుతి ధ్వని 

తరంగముల భాయను ఒక తెరవైగాని లేక కొద్దిదూరము 

నందుండు ఛాయా గవాణ చిితఫలకము (5) వై గాని పడు 
నట్లు చేయవచ్చును. ఆ ఛాయయొక్క రూవము, 
తరంగముఖము యొక్క ఆకారము పె ఆధారపడి 

యుండును. తరంగముఖము గోళాకారముగా నున్నచో 

ఛాయ గుండముగాను, సమత లము కలదిగా నున్నచో, 

నరళ _ రెఖాకారముతోను ఉండును. దృగ్విధానము 

గ. తె 

| 

ene 

శు 

SN 
a ఆ 

¢ 
అతి. (శుతి ధ్వని తరంగముల మూలమున కలుగు కాంతి నమనము యొక్క. పరిశీలనా ర్హమె సాధనముల కూర్పు 

ధరణితరొంగయములు 

లేనప్హ్రటో ద్భృళ్ళయు 

(వధాన తరంగ 

ద్భళ్యూము 

తృ్లీయ (తమ 

లరంగో ద్య్రళ్యుము 

వంచమ (ము 

తరొంగో భ్య్భ్రళ్యూము 

జయిలాలులో (1100 ధ్వనితరంగములవలన కలుగు 
నమన విచ్చిన్న కిరణములు 
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అన్నింటిలో ఇదియే మూలస్మూతము. ఒక [సవ్మదవ్యము 
నందు ధ్వని తరంగమును పంపినపుడు ఆ |సవదవ్యము 

యొక్క వ్మకీభవన ఘాశాంశము వికల్పముగా హెచ్చు 
టయు, తగ్గుటయు జరుగును. అందుచే ధ్వనిజే[తము 

ఒక ద్భక్ - నేఖాఫలకము (Optical grating) గా పని 

చేయును. ఒక దిర్హ చ్నిదమునుండి వచ్చు శాంతికి రణ 

జాలమును ధ్వని జే త్రమునకు సమకోణమార్షములో 

పంపినచో ఆ శకాంతికిరణజాలము నమనము నొందును. 

ధ్వనికెత్రము లేనపుడు తెర్వవె దిర్ధ ఛిదము యొక్క 

(వతిబింబము ఒక్క శు కనుపించును (2). ధ్వని తము 

వున్నపుడు, కాంతి కిరణజాలము నమనము నొందును 

గాన దీర ఛిదము యొక్క మధ్య పతిబింబమునకు ఇరు 

వె పుల అనేక (పతిబింబములు కనుపించును (b, c, d). 

చేతిలోసనుండు సమస్యా స్వథావము వె ఆధారపడి 

వేరువేరు పనులకు వేరువేరు [గహణ ఉపాయములు 

ఉపయోగింవబడు చున్నవి. [సవదవ్యములలోని శోవ, 

అము (absorption) న్కు వేగమును నిర్ణయించుటకు 

గల పద్దతులలో కాంతి నమన విధానము ఎక్కువ వాడు 
కలో నున్నది. దీనికి కారణములు కొంతవరకు దాని 

[కొ_త్తదనము, అది పదర్శించు దృశ్యము అయి ఉండ 

వచ్చును. 



అతి (కుతి ధ్వని శాస్త్రము 

అఆతి(థుతి ధ్వని శఛాస్రముయొక్క- (ప్రయోజనములు 

(Applications) : అతి శుతి ధ్వని కాన్రుము ఒక మాది 

అద 

రిగా [కొత్త శా(న్ర్రమనియే చెప్పవచ్చును. ఖాతిక 

శాస్త్రజ్ఞుల యొక్కయు భొతిక రసాయనిక శా స్రుజ్ఞుల 

యొక్కయు వా స్తములలో ఈ శాస్త్రము సునిశిత మైన 

ఉపకరణము అయినది- [దవపదార్థములను వాయు 

పదార్థములను పరిశోధించుటయందు  అతి|కుతి ధ్వని 

తరంగములు విసారముగా ఉపయోాగింవ బడినవి. వివిధ 

(సవ (దవ్యములందు ఈ తరంగముల వేగమును, శోషణ 

మును నిరయించుటచే ఆ [సవ|దవ్య ముల అణునిర్మాణము 
లం 

(Molecular structure) ను గూర్చి తెలిసికొనవచ్చును. 

తక్కువ కంపన (పమాణముగల (అనగా చెవికి వినబడు 

నట్టి) శబ తరంగములను ఉపయోగించి [సవ్రదవ్యము 

ర a) 

అందు వేగము, శోషణము నిర్లయించుటలో పెక్కు 

చిక్కులు కలవు, ఎక్కువ కంపన (పమాణముగల అతి 

(శుతి ధ్వని తరంగములను ఉపయోగిం మటచే ఈచిక్కులు 

మాయమగును. అందుచే అతి కుతి ధ్వని తరంగములను 

ఉపయోగించి వేగమును, శోషణమును వివిధ (సవ 

[దవ్యములందు నిర్ణయించుటకు అనేక సునిశితమైన పని 

ముటు (Highly accurate instruments) కనుగొన బడి 

నవి. వీనిలో అల్దా9సోనికు ఇన్ టర్ ఫెరోమీటర్. 

(Ultrasonic interferometer) అతి సునిశిత మైనది. దీనిని 

దృశ్యాస్త్రమందు దీని [పతిరూపమయిన రేఖా ఫలకొవు 

కిరణ పృథ క్క రణమానము (Grating spectrometer)త* 

పోల్చవచ్చును. |(సవదవ్యములనే కాక ఘునపదార్గము 

లను కూడ పరిశోధించుటయందు అతిశుతి ధ్వనితరంగ 

ములు ఎక్కు వగా ఉపయోగింపబడినపి. ఘనపదార్థము 

లలో కొన్ని పక స్ఫటిక ములు (Single crystals) గాను 

మరికొన్ని స్ఫటిక సముదాయములు (@olycrystalline 

aggregates) గాను ఉండును. వీని స్థితి స్థాపక ధర్మము 

అను సమ్మగముగా పరిశోధించుటయందు అతిశుతి ధ్వని 

తరంగములు విరివిగా ఉపయోగింపబడుచున్నవి. ఇట్టి. 

పరిశోధన కొరకు అనేక పద్దతులు కనుగొన బడినవి. 

సనేటికాలమున ఘనపదార్థములందును (దవపచదార్థము 

లందును ధ్యని తరంగవేగమును, శోషణమును కను 

గొనుటకు ఒక నూతనపద్ధతి ఉపయోగింపబడుచున్న ది. 
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దీనిని పల్సు శుక్నిక్ (Pulse Technique) అందురు. 

అల్టా9)సో నిక్ ఇన్ టర్ -ఫరోమీటరు కంకు ఇది ఎక్కువ 

సునిశిత మెనది. ఇందు అతి కుతి ధ్వని తరంగములకు 

బదులు పల్పులను (Pulses) వాడుదురు. ఈ అల్లా 

సోనిక్ పల్పులను ఆయా సదార్ధములల్ పంపించి, అవి 

ఒక నిరత దూరము (పయాణము చేయుటకువట్టు కాల 

వ్యవధిని సునిశిత మైన పద్ధతులచే నిర్ణయింతురు. దీనివలన 

ఆయా పచార్హములలొ పల్పుల వేగమును కనుగొన 

వచ్చును. పల్ఫుల నుపయోగిం వి మరికొన్ని సాధనముల 

ద్యారా శళోషణమునుగూడ నిర్భయింప వః నను. ఇట్టి 

పరిశోధనముల మూలమున దశా[త్రయమునందుండు 

పదార్దముల అణునిర్మాణమును నిరూపింప వచ్చును. 

రసాయన శాలలో శాస్త్ర పరిశోధనములకే గాక 

అతిశుతి తరంగములు సాంకేతికముగా కూడ అనేక 

విధములుగా ఉపయోగింపబడుచున్న వి. లోవాళోధన 

కార్యము (Metallurgy) వాయు పృథక్కా రణము 

(Gas analysis) పీడన మాపక ములు (Pressure gauges) 

కృింగాణి నంబంధమగు మట్టి పరిశోధనలు (Ceramic 

research) |పతిస్ఫటిక పరిశోధన ము (Colloid research) 

జొమథపు పరిళశోధనములు, జీవశా స్త్రపు పరిశోధనములు 

లోవాపుపూత (అనగా మాలామా చేయుట), ధ్వని 

సాం శేతిక కార్యములు (Sound signalling) - పీనియందు 

అతి శుతి ధ్వని తరంగముల సాం కేతిక (ప్రయోగములు 

కాననగును. 

అత్మిశుతి ధ్వని తరంగముల (ప్రథమ సాంకేతిక 

|పయోగములలో ధ్వని సాం 'కేతిక కార్యము ఒకటి. 

అధిక కంపన |పమాణముగల ధ్వని తరంగములను ఉప 

యోగించుటవలన కలుగు గొప్ప లాభ మేమన, ఈతరంగ 

ములను అతిసులభముగా ఒక పుంజము (080) గా 

సర్పడునట్లు చేయవచ్చును. ఇశ్లేర్పడుటచే నిర్దిష్టమైన 

దిశయందు సంశేతముచే సమాచారమును పంపుటకు 

వీలగుచున్నది. 1914 నుండి 1915 వరకు జరిగిన [పథమ 

[పపంచ సంగ్రామ. సందర్భమున నీటియందు మునిగి 

యుండు శ|తువుల జలాంతర్గాముల ఆచూకీలను తెలిసి 

కొనుటకు లాం జెవాన్ (Langevin) అనుశా న్ర్రజ్ఞుడు 

అతి[శుతి ధ్వని తరంగములను మొట్టమొదట ఉపయో 



గించెను. అతి కుతి ధ్వని తరంగ సాం శేతికములు లము 
అంతరములలో _(Shortintervals) ఒక పేవణ 
యం[తమునుండి (Transmitter) నముదము అడుగు 

భాగమునకు పంపబశును, ఇట్లు పంపబడిన ధ్యని కిరణము 
నీటి అడుగున ఉన్న వస్తువు (0bj౭0t) నకు తగిలి పరా 
వర్తనము చెందును. పరావర్తనము చెంది తిరిగి వచ్చు 
ధ్యనికిరణము (పవమణయం[తము చేతనే (గహింపబడును. 
పరావ_ర్తనము చెందిన ధ్వనికిరణము యొక్క. తీక్లతను 
(Intensity) బట్టి పరావ ర్తనమునకు కారణభూతమైన 
వన్తువు యొక్క. స్వభావమును తెలిసికొనవచ్చును. వస్తువు 
వద్దకుపోయి తిరిగి వచ్చుటకు ధ్వనితరంగములకు వలసిన 

కాలమును కొలుచుటవలన, తరంగవేగము శలియును 
గాన, వస్తువు యొక్క దూరనమును కనుకొనవచ్చును 
(వతీధ్వని సూ తమువలన సముదము యొక్క లోతు ను 
నిర్ణంయంపవచ్చును. దీనివలన సము దగర్భము యొక్క 
స్వభావము (అనగా బురద్క ఇసుక, బంకమన్ను -వీనిలో 
ఏది సముద గర్భములో నున్నదో) ను కూడ (గ్రహింప 
పీలగును. 

(పతిధ్వని సహాయమున 

సముదముయొక్క- లోతును కనుగొను పద్ధతి 

ఈ (_వతిధ్వనినూ తము ఇటీవల నము దపు అడుగుభాగ 

ముననుండు చేవలను వట్టుటకు మిక్కిలి ఉపయోగవడు 
చున్నది. బెన్హలు చేపలను పట్టుటకు అనువయినలోతును, 

_లేఖకము 

అతి [శ్రుతి ధ్వని శాస్త్రము 

చేపల గుంపుల ఉనికిని కనివెట్టుటకు ఈ సూూతము ఉప 

యోగించును. 

అతి శుతి ధ్వని తరంగములచే లోవాములందలి లోప 
ములను పరిళోధించు విధానము ఇప్పటికే భారీ యెత్తున 
యం| తాగారములలో ఉపయోగింపబడు చున్నది. పల్పు 

కుక్సిక్ ను ఉపయోగించి లోహములయొక్క పరీత 
జరువబడుచున్న ది. ఈ విధానములో నెకండునకు నుమారు 

50 అతల పరివ ర్తనముల కంపన వమాణముగల ధ్వని 

పల్సును పరిశోధింపవలసిన నమోనాద్వార పంపింతురు. 
ధ్వని పల్పు పోవుమార్గములో నమోనాయందు వీటగాని, 

పగులుగాని ఉండినచో ఆ పల్చుయొక్క శక్తి నలువె పు 

లకు వెదజల్లబడుటగాని (Scattered), ఉత్పాదక మునకు 

(Transducer) పరావ ర్రనముచే తిరిగి పంపబడుట గాని 

సంభవించును. ఇట్లు తిరిగివచ్చు సాంకేతికము (received 

318021) న్యంకిత మైన (Calibrated) విద్యుత్యణ డోలన 

(Cathode-ray oscillograph) వె సె చూప 

బడును. దీనినిబట్టి లోహములందు లోపము. లున్నదీ 
లేనిదీ తెలిసికొననగును. లోపములు లేని లోహముల 

యొక్క. స్టీతిస్థావ క ధర్మములను తెలిసికొనుటకు అతి 

[కుతి ధ్వనిని ఉపయోగింతురు. [దవీభూత లోహముల 
నుండి వాయువును తీసి వేయుటకు అనగా రాసాయినిక 

వ్మికియ (Chemical reaction) వలన ఏర్పడిన బుడగలను 

తీసి వేయుటకుకూడ అలతి కుతి ధ్వని తరంగములు ఉపయో 
గింపబడుచున్న వి. ఆట్లు వాయువు కీసివేయబడనిచే, ఆ 

బుడగలు లోహమునందే చాగియుండి లోవాముయొక్క. 
అవిచ్చిన్నతను (Continuity) పాడు చేయును. 

1927వ సంవత్సరమునాటి కే వుడ్ (౦౦4) మరియు 

లూమిస్ (Loomis) అను శా స్ర్రజ్ఞులు ఒకదానితో నొకటి 

కలియని, నీరు, నూనె; నీరు పొదరనము వంటి [దవ 

పదార్థములను తీక్లమైన అత్మిళుతి ధ్వని తరంగముల 
సాయమున సుస్థిరమైన రనాయనము (Stable emul- 

310%) గా, మార్చవచ్చునని చూపిరి. తక్కువ ద వీభ వన 

స్థానము (low melting point) కలిగిన లోపాములను 

గౌని మి|శలోవాములను (alloys) గాని ఎక్కువ (దవీ 

భవన స్థానముగల నీటితో లేక నూనెతో (దవస్థితియందు 

కలిపి, వొద్దు ఉపరితలము (boundary surface) వె అతి 
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ఆదకము 
యు 

[శుతి ధ్వని వికిరణము (radiation) సోకునట్లు చేయ 

బడెను. ఈ విధముగా మారినెస్కో (Marinesco) అను 

ముల చర్యవలన సారాయి, నూనె, నీరు మున్నగు [దవ 

ములలో చెదరగొళ్చును (dispersed). అధిక కంపన 

[పమాణముగల (పకంపనముల నవాయమున ఛాయా 

[(గహణమునందు ఉపయోగించు రసాయనమును అభి 

వృద్ధి పరచవచ్చునని కనుగొనబడినది. ఉక్కును న్మతజని 

నవాయమున వేగముగా గట్టివ రచుటకును, అభివృద్ధి 

చేయుటకును అత్మ శుతిధ్వని తరంగములను ఉపయోగింవ 

వచ్చును. 

ఒక |చవములో అతి కుతి, ధ్వని త్షేతము ఉన్నపుడు 

ఉప్ట గత అధికమగును. ఈ (పభావము వలప అత్రి|శుతి 

ధ్వని తరంగములు వైద్య శాస్త్రములో ఉపయోగింప 

వచ్చునని తెలియుచున్నది. ఎముకకు ఎట్టి హోనియు 

కలుగకుండ ఎముక యొక్క మధ్య భఇాగముననుండు 

గుజ్జును వేడిచేయ వచ్చును. కీళ్ళగుండ ధ్వని శక్తిని పవ 

హింపచేయుటకు కూడ వీలుకలదు. ఇప్పటివరకును 

శరీరమునందలి ఒక భాగమును వెచ్చచేయుటకు ఉపయో 

గింపబడు విద్యుదుస్థ విభానము (Electrical diathermy) 

స్థానే ఆతిశుతి ధ్వనిని ఉపయోగింప వీలు కలదో లేదో 

ఇంకను తెలియదు. అతి ళుతి ధ్వని తరంగముల (ప్రభా 

వము జీవ జంతువులపై కూడ చూడవచ్చును. అతిళుత్తి 

ధ్వని తరంగములు సోకుటచేత కప్పలు, చేపలు మొద 

లగు అల్బజంతువులు కుంటివగుటయు, ఒకొక్క ప్పుడు 

చనిపోవుటయుగూడ సంభవించును. ఈ తరంగములకు 

సృష్టిలోని ఏకకణ జీవులను (౫౩010202) నళింపచేయు 

(ప్రభావము కలదు. పొడవైన వృష జీవకణములు ఆల్లే 

(Algae) మున్నగునవి అతి ళుతి ధ్వని తరంగముల వలన 

చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయబడును. అతి ళుత్తి ధ్వని 

తరంగముల (ప్రభావము చల్లని రకము కలిగిన జంతు 

వుల వృదయముల వె కూడ కన్చించును. వీనివలన 

వాద యస్పందనముల విన్తృతి తగ్గి, గుండె కొొట్టుకొను 

(పమాణము ఎక్కువగును, అతి కుతి ధ్వని తరంగములు. 

సోకుటచే మధుశిలీంధ కణముల (Yeast cells) యొక్క 

పాదరసము, 

[పత్యుత్చ త్తి క క్తి నశించును. (పకాళముకల బాక్టీరియా 

(Luminous Bacteria) తమ (ప్రకాశ మును పోగొట్టు 

కొనును. అతి[శుతి ధ్వని తరంగముల నహాయమున పాల 

యందలి అత్రి సూవ్మ (క్రిములను నాళనము చేయ 

వచ్చును. ఇటీవల అతిళుతి ధ్వని తరంగములు వస్త్రము 

లను శుభ్రపరచుటయందు కూడ ఉపయోగపడు 

చున్నట్లు తెలియుచున్నది. అధిక కంపన (పమాణము 

గల (పకంపనముల సవాయమున బట్టలను ఎడ తెగక 

కదలునట్లు చేయుటచే వానినుండి మురికి తొలగి 

పోవును. 

ఈ విధముగా వివీధ కే తములలో అతిళుతి ధ్వని 

తరంగములు (వయోగోపయోగమ్ముల్తె 

యున్నవి. వైన ఉదహరింపబడిన వాటిలో పెక్కు 

విషయములు ఇంకను [పయోగళాల ఆవరణమును 

చాటి రాలేదు. దీనికి కారణము వమన అతి శుతి తరంగ 

ముల ఉత్పాదక ములలో ఉత్ప తిస్టానము యొక్క ఉపరి 

తలము సాధారణముగా చిన్నదిగా నుండుటచే ఈ అధిక 

కంపన పమాణముక ల వికిరణమును ఘన పదార్థముల 

అత్యంత 

ఇఘొక్క గాని [దవపదాముర్థల యొక్కుగాని అధిక పరి 

మాణనుకల ఉపరితలము పై పడునట్లు చేయుట సులభ 

సాధ్యము కాదు, అయిననుఇప్పటిక౦ శు భవిష్యత్తునందు, 

అతిశులి ధ్వని శాస్త్రము పారి శామిక విషయములలో 

విశేషముగా ఉపయోగింప బడునని మనము గట్టిగా 

విశ్వసింప వచ్చును. 

టి. శే. రా. 

అద్దకము ;- అను పదము (పశ్యేకముగా బట్టల 

పరిశమకు సంబంధిచిన దై యున్నది, బట్టల ఉత్ప త్రిలో 

విస్తారముగా ఉపయోాగింపబడు ముఖ్య ములగు దార 

ములు మూడు గకములు. అని (పత్తి, సిల్కు, ఉన్నీ 

అను వాటిచే నిర్మిత ములు. దారపు పోగులను మూడు 

ముఖ్య రకములుగా విభజింపవచ్చును : (1) వృతజన్య 

ములు, ఉదా: (పత్తి, జనుము, లెనిన్ ; (2) జంతు 

జన్యములు, ఉదా: ఉన్ని, సిల్కు; (8) కృతిమ జన్య 

ములు, ఉదా, "రేయాన్సు, లోహా లవణ జన్యములగు 

బంగారము, వెండి, ఏస్ బెస్టాస్ వంటి వాటికి . అద్దకము 

విషయములో |పాముఖ్యము తక్కువ, 
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రంగువేయుట : ఒక దారపు పోగువె గాని, బెట్టె 

గాని, రంగును కనబరచు విధానమును రంగువేయుట 

అందుము. చారపు 'పోగులె కేవలము రంగు కనబడు 

నట్టు చేయుటకంచు గూఢమైన అర్ధము ఈ పదమునకు 

గలదు. దారపు పోగులందు అంతటను సమానముగా 

రంగు వి స్హరించి యుండుటయే అద్దకపు పని అన బడును. 

వె భాగమున "కేవలము పైపూతగా రంగు పూయుట 

అద్దకము కాజాలదు ; ఇట్టిపని చిత లేఖన మనిపించు 

కొనును. దారపు పోగు, లేక బట్ట రంగు వేయబడినదని 

చెప్పబడుటకు అట్టి చారపుపోగు, లేక బట్ట ఈ క్రింది 

విశిష్ట ధర్మములను కలిగియుండవ లెను. 

1. రంగు నరిసమానముగా అంతటను వి సరించి 

యుండవలెను. రంగు అంటని భాగములు ఉండ 

రాదు. 

౨. ఉపయోగింపబడిన రంగు కేవలము చె భాగమున 

అంటినదిగా నుండరాదు. 

8, రంగు వేయబడిన వస్తువు ఉతుకును, వెలుగును, 

చెమటను నిరోధించునంత మన్నిక కఠలిగియుండవ లెను. 

రంగువేయు విధానమునందు నుఖ్య విషయములు 

"రండు. (1) చారపుపోగు. (2) రంగు పదార్థము. 

రంగువేయు విధానము ఈ ₹0డింటివై గాని, వీటిలో 

నొక దానివి గాని ఆధా రపడియుండును. రంగు వేయు 

విధానము దారపు పోగులనుగాని, రంగు పదార్థమును 

గాని అనునరించి మారుచుండును. ఈ విధానమును నిర్ల 

యించు మూడవ అంశ మొకటి కూడ కలదు. అది “సవో 

యక (దవ్యము" (Mordant) అని పిలువబడును. సవో 

యక (దవ్య మనగా చఊారపుపోగునకు రంగు పదార్థ 

ముతో సన్నిహిత సంబంధమును పొందుటకు సహాయ 

వడు నొక వస్తువు. “సహాయక [దవ్యము” (Mordant) 

యొక్క సహాయము లేనిచో కొన్ని రంగుపదార్థములు 

కొన్ని రకముల చారపుపోగులకు రంగు వేయుటకు శక్తి 

గలిగియుండవు. సహాయక [దవ్యముచే దారపుపోగు 

రంగు పదార్థమును తనలోనికి [గహించుకొను గుణమును 

పొందును. అప్పుడు దానికి రంగు హాత్తుకొనును. “సవో 

యక [దవ్యము" నేడు ఎక్కువగా నువయోగింప బడుట 

లేదు. పూర్వకాలములో “ఎనిలైన్' అను రంగు పదార్థ 
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ములు దొరకని దినములలో సహాయక [దవ్యనములు 

వాడబడుచుండెడివి. ఆ దినములలో |పక్ళతినుండి తీయ 

బడిన రంగు పదార్థములచె రంగులు వేయబడు చుండే 

డివి, “సహాయక దవ్యములు” దారపు పోగుల యొక్క. 

సూవ్శ్మ రం|ధములను చెద్దవిగా చేయునవియు, ఇ ట్లవి 

రంగుపచార్థములతో సన్నిహిత సంబంధమును గూర్చు 

టకు సహాయ పడుననియు నమ్మబడు చుండెను. దీని పని 

ఇంతమా[త మే కాదని తరువాత శతేల్చ్పబడినది. “సహాయక 

[దవ్యము” [వత్యతముగా రంగుపచార్భములతో రాసా 

యనిక నంయోగమునుపొంది, కరగని ఒక అవపేపము 

(precipitate) గా నేర్పడునని ఇప్పుడు రుజువు చేయబడి 

నది. ఈ అవశేపము “సనరన్సు” (216) అని పిలవ 

బడును. ఈ రాసాయనిక నంయోగము దారపు పోగు 

మీద జరుగును. పూర్వము వాడబడుచుండెడి “సవాయక 

[దవ్యములు” బరువు లోహములయొక్క లవణములై. 

యుండెడివి. అవి జంతు లేక వృత సం బంధ మైన వనియు 

(organic) ఖనిజ సంబంధ మైన వనియు (inorganic) రెండు 

రకములుగా నున్నవి. లోవా సంబంధముకల “సవేయక 

(దవ్యము”లలో గురుత్వము గల లోహా లవణము లున్నవి. 

ఉదా: ఇనుము, (కోమియం, అల్యూమినియము, తగ 

రము, రాగి మొదలగు వాటి లవణములు. జంతు లేక 

వృవ సంబంధమైన “సవోయక [దవ్యము"-- అనగా వివిధ 

ములగు నూనెలు, వాటి రాసాయనిక సంయోగములు 

(compounds) (ఉదా: సబ్బులు) శనిన్ పదార్థములు 

మొదలగునవి. 

137 

సహాయకములు (Assistants) : సహాయకములు 

అనగా చారపుపోగులోనికి రంగు చొచ్చుకొని పోవుటకు 

సహాయపడు వన్తువులు. అవి లేకుండ కూడ రంగు వేయ 

వచ్చును. శాని చారపుపోగులు రంగును సులభముగా 

[(గహించుటకు సహాయకములు తోడ్పడు నేగాని వాటి 

వలన రంగులకుగాని, చారపుపోగులకుగాని, ఎట్టి (పమా 

దములేదు. రంగు వేసిన తర్వాత సహాయకములను 

సులభముగా కడిగిచేయ వచ్చును. దారపు పోగులతో 

గాని రంగు పదార్థముతోగాని అవి ఎట్టి రాసాయనిక 

నంభయోగమును పొందవు. ఈ నహాయకములు బజా 

రుళో వేర్వేరు కంపెనీ చేరులతో. వి|క్రయింపబడును, 
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నేడు లభ్యములగు ఎనిలీన్ రంగులలో పతిదానిలోను 

జక నవాయకము ఉండును. చాని నహాయమునశే రంగు 

వేయుటను జయ పదముగా నిర్వహింప వచ్చును. 

ఎటి దారపుపోగున కైనను రంగువేయుటకు ఒక 

వశ్వేకవు చాయగల రంగుగాని రంగు (దవ్యముగాసి 

కావలసి యుండును. అప్పుడు రంగు దవ్యమునుగాని 

రంగునుగాని చారపు పోగులలోనికి (ప వేళ పెట్టుటకును 

అక్కడ దానిని స్ట్ వరచుటకును ఒక సాధనము అవసర 

మగును. తడిరంగు వేయు విధానములో సాధారణ 

ముగా నీరు అవసరము. అట్టి నీరు తగినంత ళు భముగా 

నుండవలెను. స్వాదుజలము ఇందుకు పనికివచ్చును. కఠిన 

జలము పనికిరాదు. 

" రంగు వస్తువును దారపు పోగులును ఉంచబడిన 

పాతను నిప్పమీద ,(పత్యతముగా నుంచుటచేగాని 

పాతలోనికి (వత్యవతముగా ఆవిరిని పంపించుటచేగాని 

రంగుచేయుటకు వలసిన వేడిమిని సంపాదింప వచ్చును. 

రంగు దవ్యమును దారపు పోగులునుగల పాత ఆవిరి 

(steam bath) లో నుంచి వేడిచేసెడి విధానము “పరోత 

"విధానము అనబడును. దారపు పోగులకు రంగువేయు 

టకు ఉపయోగించు పాతను (036 bath) లోవాముతో 

గాని కట్టతో గాని పింగాణితోగాని చేయుదురు. లోహా 

పాత్రలలో రాగి పాత్రలు నైయిన్ లెస్ స్టీలు పా(త్రలు 

ర్ 

B 

- లోనికి ఆవిరి వచ్చు ద్వారము 7. దారము లేక బట్ట 

. ఆవిరి బైటికి పోవు ద్వారము 8. సచ్చిద్రముగ కల్పితమైన 

అడుగు. 

అ భది గె క 

ఉత 

రంగు వేయుటకు ఉపయోగింతురు. యం తాగారముల 

యందును. పెద్ద అద్దకపు క ర్యాగారవఎలందును దీర 

చశుర సా కారముగల కలత "ట్టని ఉపయోోాగింతురు. 

ఒక ఆవిరిగొట్టము అమర్చబడి యుండును. దీనిని “రంగు 

తొట్టి” అందురు. రంగువేయుటకు ఉపయోగించు వాత 

రంగువేయబడు దారపుపోగుల స్థితిశె ఆధారపడి 

యుండును. (వత్తి, ఉన్ని, సిల్కు----ఇవి విడివిడి దారపు 

పోగులుగా రంగు వేయబడును. నిడువెన [బద్దలకు 

దూదిపింజ చుట్టిగాని, ఫోగులుగాగాని చుట్టిగాని, నూలు 

పిడిగాగాని, నూలు చిట్టముగాగాని, కండెలుగాగాని, 

వ న్త్రృరూపమున ఉన్న నూలుపోగులుగాగాని రంగు 

వేయబడును. దూది పింజలు, నూలు పిడులు మున్నగు 

వాటికి రంగువేయునపుడు (packed system) రంగు 

(దావకమును వీటిగుండా (పవహింపజేయుదురు. చిట్టము 

(Hank) రూపములోనున్న నూలునకు తఅచుగా రంగు 

వేయునపుడు ఒక పెద్ద తొ స్రైలో నుంచుదురు. రంగు 

వేయుటకు పూర్వము వస్తువును కడిగి, తడిగా నుండ 

గనే రంగుపాతలో నుంచుదురు. కడుగని వస్తువులో 

కొన్ని సహాజ మలినములుండును. వీటిని వ్యతిగేకించు 

ధర్మము పిటికుండును. కడుగుటచే ఇట్టి సహజ మలిన 

ములు తొలగిపోవును. చారపుపోగుల స్థితిని బట్టి మలిన 

ములు ఆధారపడియుండును. బట్ట తయారగు స్థితివ రకు 

అవి సమానముగానే యుండును. కాని బట్ట స్థితిలో 

మలివములేకాక ఇతర  మలినములుకూడ 

నుండును. నూనె మరకలు, దుమ్ము ఇట్టి మలినములు 

నేత నేయు సందర్భములో ఏర్పడును. 
ఉన్ని విషయములో, ముద్దగానున్న ఉన్నిలో దుమ్ము, 

ఎండుటాకులు మొ. సవాజ మలినములు ఉండును. శాని 

నూలులో రంగు వృతనంబంధమయిన నూనెలు తప్ప 
ఇతర సహాజ మలినము లుండవు. ఉన్ని బట్టయందుకూడ 

ఉన్నినూలులో గల మలినములళే కనిపించును. సిల్కు 

విషయములో విడిదారపు పోగులు, నూలు, బట్ట మున్నగు 

వాటియందు ‘జిగురు లేక “సెరిసిన్” అను మలినము 

ఉండును. పత్తి, మైనమునందు (7౫౫) నీటిని వ్యతిశే 
కించు ధర్మమును పత్తికి కలిగించును. ఇది సబ్బుగా 

మార్పరాని ఒక రకపు నూనె. నీటిని, నూనెను కలుపగా 

సహాజ 



ఆదకము 
య్ 

నేడు లభ్యములగు ఎనిలీన్ రంగులలో [పతిదానిలోను 

ఒక నవోయకము ఉండును. దాని నపోయముననే రంగు 

కేయుటను జయ పదముగా నిర్వహింప వచ్చును. 

ఎట్టి దచారపుపోగున కైనను రంగువేయుటకు ఒక 

[వత్యేకపు చాయగల  రంగుగాని రంగు |దవ్యముగాని 

కావలసి యుండును. అప్పుడు రంగు దవ్యమునుగాని 

రంగునుగాని దారపు పోగులలోనికి (ప వేళ పెట్టుటకును 

అక్కడ దానిని స్ధిర పరచుటకును ఒక సాధనము అవసర 

మగును. తడిరంగు వేయు విధానములో సాధారణ 

ముగా నీరు అవసరము. అట్టి నీరు తగినంత శు[భముగా 

నుండవలెను. స్వాదుజలము ఇందుకు పనికివచ్చును. కఠిన 

జలము పనికిరాదు. 

"రంగు వస్తువును దారపు పోగులును ఉంచబడిన 
పాత్రను నిస్పుమీద [(పత్యతముగా నుంచుటశేగాని 

పొతలోనికి (వత్యతముగా ఆవిరిని పంపించుటచేగాని 

రంగు వేయుటకు వలసిన వేడిమిని సంపాదింప వచ్చును. 

రంగు దవ్య మును దారపు పోగులునుగల పాత్ర ఆవిరి 

(steam bath) లో నుంచి వేడిచేసెడి విధానము “పరోక్ష 

విధానము అనబడును. దారపు పోగులకు రంగువేయు 

టకు ఉపయోగించు పాతను (Dye bath) లోవాముతో 

గాని కజ్ఞతోగాని పింగాణితోగాని చేయుదురు. లోహా 

పాతలలో రాగి పాత్రలు నైయిన్ లెస్ స్టీలు పాలు 

. పెద కొయ్య తొె న్ 
[a డు 

. ఆవిరి గొట్టము రి. 

. లోనికి ఆవిరి వచ్చు ద్వారము 7. దారము లేక బట్ట 

. ఆవిరి బైటికి పోవు ద్వారము 8. సచ్చిద్రముగ కల్పితమైన 

అడుగు, 

ప భరి బది ఫజత 

రంగు వేయుటకు ఉపయోగింతురు. యం|తాగారముల 

యందును పెద్ద అద్దకపు క ర్మాగారవమఎలందును దీర్గ 

చతుర! సనా కారముగల కల్టత్ “ట్టని 'ఉపయోగింతురు. 

ఒక ఆవిరిగొట్టము అమర్చబడి యుండును. దీనిని “రంగు 

తొట్టి” అందురు. రంగు వేయుటకు ఉపయోగించు పాత 

రంగు వేయబడు  దారపుపోగుల స్థితినై ఆధా రపడి 

యుండును, (పత్తి, ఉన్ని, సిల్కు కవి విడివిడి దారప్ప 

పోగులుగా రంగు చేయబడును. నిడు పైన (బద్దలకు 

దూదిపింజ చుట్టిగాని, పోగులుగాగాని చుట్టిగాని, నూలు 

పీడిగాగాని, నూలు చిట్టముగాగాని, క౦0 డెలుగాగాని, 

వ స్ర్రరూవమున ఉన్న నూలుపోగులుగాగాని రంగు 

వేయబడును. దూది పింజలు, నూలు పిడులు మున్నగు 

వాటికి రంగువేయునపుడు (packed system రంగు 

([దావకమును వీటిగుండా (ప్రవహింప జేయుదురు. చిట్టము 

(Hank) రూపములోనున్న నూలునకు తఅచుగా రంగు 
చేయునపుడు ఒక పెద్ద తొళ్చులో నుంచుదురు. రంగు 

వేయుటకు పూర్వము వస్తువును కడిగి, తడిగా నుండ 

గనే రంగుపాతలో నుంచుదురు. కడుగని వన్తువులో 

కొన్ని సహజ మలినములుండును. వీటిని వ్యతి గేకించు 
ధర్మము వీటికుండును. కడుగుటచే ఇట్టి సహజ నులిన 

ములు తొలగిపోవును. దారపుపోగుల స్టితినిబట్టి మలిన 

ములు ఆధారపడియుండును. బట్ట తయారగు స్థితివరకు 

అవి సమానముగానే యుండును. శాని బట్ట స్థితిలో 

మలివములేకాక ఇతర మలినములుకూడ 

నుండును. నూనె మరకలు, దుమ్ము. ఇట్టి మలినములు 

నేతనేయు సందర్భములో ఏర్పడును. 
ఉన్ని విషయములో, ముద్దగానున్న ఉన్నిలో దుమ్ము, 

ఎండుటాకులు మొ. సహాజ మలినములు ఉండును. శాని 

నూలులో రంగు వృతనంబంధమయిన నూనెలు తప్ప 
ఇతర సహాజ మలినము లుండవు. ఉన్ని బట్టయందుకూడ 

ఉన్నినూలులో గల మలినములే కనిపించును. సిల్కు 
విషయములో విడిదారపు పోగులు, నూలు, బట్ట మున్నగు 
వాటియందు “జిగురు లేక "*సెరిసీన్" అను మలినము 

ఉండును. పత్తి, మైనమునందు (12౫) నీటిని వ్యతిశే 
కించు ధర్మమును (పత్తికి కలిగించును. ఇది నబ్బుగా 

మార్చరాని ఒక రకపు నూనె. నీటిని, నూనెను కలువగా 

సనవాజ 



అదకము 
(లి 

“మూత్ర లేని తొట్టిపద్దతీ” (Openkier) ననుసరించి 

వదిపం డెండు గంటలవరకును వస్తువును ఉడక బెట్టుదురు. 

ఇట్లు మూత లెని తొట్టిలో ఉడక బెట్టుట మిక్కిలి (పశ న్తము 

కాదు. వమనగా అది ఈ పద్ధతియందు ఎక్కువఖర్చగును. 

ఇందలి దీర్భకాల (ప్ర క్రియమూలమున “ఆక్సీ సెల్లులోస్ 

మరియు, “మా(డో సెల్లులోస్” అనునవి ఏర్పడి చలువ 

చేయు వస్తువు మెత్తబడి, చెడ్రిపో యెడి [వమాదము 

కలుగును. తక్కువ ఒత్తిడితో గూడిన తొట్టిలో రంగు 

వేయబడు వస్తువు 10, 12 గంటలవరకు ఉడక బెట్టుచు 

ఆ వస్తువు యొక్క బరువులో ”సోడా-ఆహ్”ను కలువుదురు. 

ఈపని తర్వాత ఆ వస్తువు (భమణ ముదాయంత 

(Washing mangle సాహాయ్యమునను ఒత్తుడు రోలర్చు 

యొక్క (Squeeze Rollers) సహాయమునను శుభ ముగా 

నుతకబడును. దీనివలన రంగుపదార్థముతప్ప తక్కిన 

నులినములన్ని యు తొలగిపోవును. నూలు పోగులలోని 

సహజమైన రంగుపదార్భమును తొలగించుటకు “ల్లీ చింగ్ 

పౌడరు” ను, (చావకమును ఉపయోగింతురు. ఈ 

[పయోగమును “కమికింగ్ * అందురు. 

విటి, డభ్లియు. బ్రీచింగ్ పౌడరు [దావకముగాని 

కోశ టి. డల్సియు ఇృర్ కోరన్ గాని, నుమారు 6 నుండి 

రి గంటల కాలము చలువచేయు నిమి త్తము వాడుదురు. 

ఈస్థితియందు వేడి చేయుట అనవన్రరము. “బీ చింగ్“ చేయ 

బడిన తర్వాత, దారము చన్నీళ్ళలో తడవకు 115 నిమిష 

ముల చొప్పున రెండుసార్లు కడుగబడును. గంధకిత 

ఆమ్లము శ్ర నుండి 1° టి. డల్లియు [దావక ములో 15 

నిమిషములు పులియ బెట్ట బడును. ఇట్లు చేయుటలో 

నూలుపోగులనుండి “న్సీచింగ్ పొడర్” యొక్క అవ 

శేషములను తొలగింపనగును. పులియబెట్టిన తర్వాత 

ఆన్హుము యొక్క లవలేశములను పూర్తిగా తొలగించు 

ట్మకె తడవకు 10 నిమిషముల చెౌ॥న మూడుసార్లు 

పరిభ్రమించుచున్న తొట్లలో తిరిగి దారము కడుగ 

బడును. తుది దళలో ఆమ్లముయొక్క- తుది లవలేశము 

లను తటస్థపరచి తొలగించుటకును, (పత్తిని మెత్త 

పరచుటకును సబ్బును వాడుదురు. మజ్జిగకు బదులుగా 

గంధకిత ఆమ్లము వాడుటవలన చలువ జేయుటకు వల 

సిన కాలము 6 నెలలనుండి కీ నెలలకు తగ్గును. 
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| “క్రోరిన్” 1774 లో కనుగొనబడినది. కానీ చానీ 

తెలుపుచేయుళ క్తి 1795 లో మాతమే బెర్తాలెట్ చే 

కనుగొనబడినది. దానీని కర్మాగారములలో తెలుపు 

చేయుటకు ఉపయోగించినవాడు జేమ్స్ వాట్ అను 

నతడు. అతడు క్లోరిన్ నీటిని ఉపయో గించెను. ఈ క్లోరిన్ 

నీరు అంతగా ఉపయోగించు వస్తువు శకాకపోవుటచే 

1799 లో చానెస్ శున్నెన్ చే. “బ్లీచింగ్ పౌడరు” 

వ్యాపారార్థము తయారువేయబడినది. కాని అది ఉప 

యోగములోనికి 1800 సం॥లో మాతమే వచ్చెను. 

కమముగా “పాట్ -ఆమ్”నకు బదులుగా సున్నము 

వాడుకలోనికి వచ్చెను. పిదప సోడియం పై|డాకైడ్ 

కాస్టిక్ సోడా 1880 లో వాడుకలోనికి వచ్చెను. 

అపుడు తెలువుచేయుట కుపయోగించిన విథానము లీ 

అధిక పీడన (ద్రోణి 

. పీడన మాపకము 7. కర (దావణము 

. మూతి 8. నీరు 

- చిమ్ముడు గొట్టము 9. ఆవిరి 

క్షార ద్రావణ మట్టము 10. భాశీచేయు గొట్టము 

. సచ్చిదముగ' కల్పితమైన అడుగు 11. గుడ్డ లేక నూలు 

. కేందాపగ ఉదంచము (Centrifugal pump) 



బహు నాశీయ తావక [దోణి 

1. మూతి 6. మెర్యదావణ మట్టము 

2. పీడన మావకము 7. వస్తుపుల నుట్టము 

కి. ఆవిరి 8. సచ్చిదముగ కల్చితమైస 

4. సాంద్రీకృతమయిన ఆవిరి అడుగు 

గ. కేందావగ ఉపచయము 9. బహునాశీయ తాసకము 

(Centrifugal pump) 10. కెర్యదావణము 

కిందిరీతిగ నున్నవి : 1. నీళ్ళలో ముంచిఎత్తుట, 2. ముడి 

పదార్థమును కడుగుట, లి. సున్నములో ఉడుక బెట్టుట, 

గీ. కడుగుట, ల్. కాస్టిక్ సోడాతో మూడుమారులు 

ఉడుక జెట్టుట, _6. బట్టను పచ్చికవై పరచుట, లేక 

“ల్లీ చింగ్ పౌడరు”, గంధకిత ఆమ్లము ఉపయోగించుట. 

సోడా ఆప్ (సోడియం కార్చ నేట్ ) ను యం[తములను 

వాడుటవలన ఈ విధానమునకు అభివృద్ధి చేకూ రెను. 

1. మూత పెట్టబడిన తొట్లలో బర్తిడ్మికింద ఉడక 

బెట్టుట, 

లి, మరుగుచుండగా “కాస్టిక్ సోడా” | దవమును 

(పనరింప జేయుట. 

లి. సంపూర్ణముగా కడుగుట కొరకు “కడుగుడు 

యం[తములు” ఉపయోగించుట. 

4. “లీ చింగ్ పౌడరు” |[దవము సహాయముతో 

చలువ చేయుట. 

_ అదకము 
టి చ 

బట్టలమీద అద్దకము (Textile Printing) : అద్దక ము 

కూడ నిజమునకు రంగువేయుటయే ; భేద మేమనగా 

ఒకే రంగు పదార్థము అంతటను నమముగా బట్టయందు 

వి న్సరించదు. కారణ మేమనగా పదార్థము రంగుతొట్టిలో 

ముంచబిడదు. రంగు చిక్కజరచిన స్థితిలో బట్టమీదకు 

వచ్చునట్లు చేయబడును. ఈ రంగు కొన్ని (వ త్యేక 

స్థలములవై వేయబడును. కట్లు చిక్క బరచిన రంగును 

ఉపయోగించుటవలన సూత్మ నాళ ములగుండా (పసరించి 

వ్యాపించదు. ఏర్పాటు చేయబడినదియు, సునిశితమును 

అగు అంచు దీనివలన సాధ్యపడును. రంగు ఉపయోగింప 

బడిన చోట నెల్ల, బట్టలో ఆ (పదెళమునకు మాత మె 

రంగు పట్టును. 

వివిధములైన బట్టలవై రంగు రీతులు, లేక రూప 

రచనలు, అచ్చువేసి తయారుచేయుటకు అనెక పద్దతు 

కలవు, 

1. చేతి దిమ్మలతో అచ్చు వేయుట. 

2. పెరొశున్, లేక యంతపు టచ్చులతో అచ్చు 

వేయుట. 

కి. చేకికుంచెతో రూవరచన కల్పించుట. (Stencilling 

by hand-brush) 

4. గాలికుంచెతో రూవరచన కల్పించుట. (Stenciling) 

by air brush) (ఎయిరో[గాఫ్ Aerograph). 

క, తెర అచ్చు (ఏంreen printing). 

6. చెక్కబడిన రాగి పలకలనుండి చదును టచ్చు 

ముదణ. (Flat press printing from engraved copper 

రి 

plates). 

7. యయంతము[ దణము, లేక రూవ రచనలు రాగి 

'రోలర్లవై చెక్కి రోలర్లచే అచ్చు వేయుట. 

దిమ్మలతో అచ్చు వేయుటలో రూపరచనలు కట్టె 

ఉబుకునట్లుగా చెక్కబడి యుండును. ఈ ఉబికిన భాగ 

ములు రంగు భూమిక (0010౪1 pad) నుండి రంగును 

(గ్రహించి బట్ట వె ఒ త్తబడినప్పుడు ఆ రంగును బట్టమిద 

పడునట్లు చేయును. దిమ్మలళో రూపరచనలను అచ్చు 

 వేయుటలో ఇది చాల సులభమగు విధానము, బట్టల వై 

అచ్చువేయుట కిది 'మిక్కిలి పురాతన మైన పద్దతి. ఇది 

ఆలన్యముతోను, వ్యవయముతోను గూడిన పద్ధతి. ఆధు 



అదకము 
(యణ 

నికమెనరోలర్ ముదణముతోపోల్చినచో, దీనికి సంకుచిత 

మును, పరిమితమును, అగు స్థానము మాతమే కలదు. 

మిక్కిలి నున్నితములును, నునిశితములును అగు రేఖలు 

కజ్ఞదిమ్మల్నవె చెక్కుట శక్యము "కాదు. చెక్కి ననుకూడ 

అచ్చుకొట్టుటలో అవి పాడై పోవును. అక్ష సన్ననిచుక్కు 

లను చెక్కుటకు కూడ వీలుపడదు. సన్నని శేఖలై నచో 

రంగును సమముగా [గహించును. వాటితో అచ్చు సమ 

ముగా వచ్చును. కాని విశాలములైన నమూవా రూప 

ములు రంగును సమముగా [గహింపవు. వాటితో అచ్చు 

ఎగుడు దిగుడుగా కూడ నుండును. 

కజ్టదిమ్మలవై లోహా రూప రచనలనుంచి, అభివృద్ధి 

కరమైన మార్పులు చేయుదురు. దిమ్మలలో విశాల 

నమూనా రూపములు ఉన్న నందర్భములలో ఆ రూవ 

ముల మధ్య తొలిచి “ఫెల్టు” (కంబళివంటి పదార్థము) తో 

నింపుదురు. “ఇలు” అందుచే రంగును సమముగా 

[గహించును. ఈ విధముగా అచ్చు వేయుట చే అచ్చులు 

సున్నితముగను, సమముగను వచ్చును. దిమ్మలతో అచ్చు 

వేయుటలోగల మిక్కిలి గొప్పకన్టములు తిరిగి వేయబడు 

అచ్చులలో ఒకదానితో ఒకటి సరిగా కలుపుటకు సాధ్య 

పడకపోనుట ; వేర్వేరు రంగుల ము(దా రచనయు 

నరిగా నుండకుండుట. 

పదెన ఒక రూపరచనకు కావలసిన దిమ్మల సంఖ్య 

ఆ రూపరచనలో నున్న రంగులనంఖ్యకు సమానముగా 

నుండును; ఏమన, ఒక దిమ్మ ఒక రంగును మాతమే 

[గహింపగలదు, 

రంగు భూమికలు (Colour Pads) : అనేక విధము 

లైన రంగు భూమికలు అచ్చువేయుటలో ఉపయోగింప 
బడును, ఒక దుప్పటి ముక్కను ఒక సమతలమువె 
పరచి, భూమికగా నుపయోగించుట వీటిలో మిక్కిలి 
నులువై నది. ఇట్టిదానిలో రంగు ముద్దను [గహించుళ క్రి 
చాలా పరిమితమై యుండును. కాన ఎక్కువగా అచ్చు 

వేయవలసిన సందర్భములలో దీని ఉపయోగము లేదు. 

దీనిలో దిండువంటి సౌలభ్యము లేకపోవుటచే, కఠినమైన 

ఖభూమికనుండి దిమ్మలు ఎక్కునరంగును గహించును ; 

అందుచే, అచ్చు పాచ్చుతగ్గులు కలదిగా నుండును. కనుక, 

దేశమందంతటను సర్వసామాన్యముగా ఉపయోగింపబడు 
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భూమిక ఒక కజ్ఞ పశ్లెము లేక తొట్టిని కలిగియుండును, 

ఈ తొట్టిలో ఒక వెదురు జల్లెడ ఉంచబడును. ఈ వెదురు 

జలైెడ-పె దుప్పటి పరచబడి, దానివె ఒక గుడముక ఉంచ 
౧౧ రాయా రాం | (6 (Sp 

బడును. వెదురు జల్లెడ వెదురుబద్దలతో చయబడును. ఇవి 

"రెండు కాళ్ళపై ఆధారవడి యుండును. వెదురు బద్దలు 

దారముతో కట్టబడును. వెదురుజల్లెడ (జాలి) “న్పింగ్” 
(ఆ) య ఇ 

"కాన్న రంగును 

సమానముగా (గహించుటలో అది సాయవడును. జలెడ 
= (ag 

“స్పింగ్” లకణముచే రంగును విడగొట్టును; మరియు 

సరియగు మార్గములద్వారఠా దానిని వచ్చునట్లు చేయును. 

దుప్పటి, రంగును ఇంకను వీడగొట్టును. దుప్పటి సందుల 

నుండి వెలువడు రంగు ఇంకను సూత విభజన పొందిన 

స్థితిలో దాని _పెభాగమునకు వచ్చును; అక్కడనుండి 

దిమ్మ రంగును [(గహించును. 

అచ్చువేయు బల : కూర్చుండు నితిలో బటలను అచ్చు 
౧ థి లె 

వేయుటకు ఉవయూోగింవబడు సాధారణమైన బల్లకు 

బలమెన తలమును, బల మైన కాళ్ళును ఉండును. బల్ల 

వనివాని వైపునకు కొంచెముగా వాలి ఉండును. సాధా 

రణముగా ఈ బల్ల 20-22” వెడల్పుగల్లి పనిచేయుటకు 

అనుకూలముగా నుండును. బట్టను పరచెడి (ప్రదేశము 

కూడ అచ్చు వేయుట వె (పభావము కలిగియుండును. 

అ షీ ఆ[పచేశళము పాచ్చుతగ్గులుగా నున్నచో, దిమ్మ రంగును 

సమానముగా |గహించినప్పటికీ అచ్చు హెచ్చుతగ్గులుగా 

నుండును. అందుచే మెత్తని దిండుగల ఉపరి భాగము 

అవసరము; ఉన్ని ఇలు బట్ట సాధారణముగా ఉపయో 

గింపబడును. అచ్చు వేయబశు బట్టగుండా [పసరించు 

పాడుచేయును ; 

పరచ 

(Spring) లతణము కలిగియుండును. 

అన 
గం 

అందుచేత ఈ ఉన్నికప్పు పె ఒర ముదుక బట్ట 

బడును. "బేక్ గే” అని దీనికి పేరు. 

“'పెరొ టెన్” లేక యంత్రములతో చేయబడు దిమ్మ- 
అచ్చు: “పెరొళైన్” అనునది 4 రంగులను మాతము 
ఒకమారు అచ్చు వేయును. వెరొశ్రున్ కొరకు రూవరచ 

నలు చేయుటలో రంగువై రంగు రాకుండా చూడ 

వలెను, ఎందు చేతననగా దిమ్మ అచ్చులో రంగు ఇంచు 

మించు బట్టయొక్క పై భాగమున నుండును; ఈ తడి 

రంగులు కలిసి పడినచో, అవి తప్పనిసరిగా వాటి వాద్దు 

రంగు ఉన్ని 'ఫెల్టు లేక “నామ్లా” 



లను చాటి (పనరించి (పతికూల ఫలితమును కలిగించును. 

రూపరచన యొక్క రీతి పరిమాణములను అనుసరించి, 

సెరొశున్ యం|త్రములోని దిమ్మలు సాధారణముగా 

30" పొడవు 3” - 5కి” వెడల్పును కలిగియుండును. 

యం[తములో (మూడురంగుల యం తము) మూడు 

దిమ్మకూర్చులుండును. (పతి దిమ్మయు రంగు నింపుట, 

రంగు వ్యాపింప ఉయుట, ము[దను అచ్చొ 

త్తుట, అను ప ల్యేకములగు పర్పాటులను 

గలిగియుండును. అన్ని దిమ్మ లును ఏక కాల 

మున పనిచేయునట్లు చేయబడ'ను. అచ్చు 

వేయు సమయములో తరువా తిము. దణము 

పూర్వపు ముదణముతో కలియుటకు సరిగా 

ఎంతచోటు అవసరమా, అంతవరకు మాతమె 

బట్ట ముందునకు జరుగును. మూడు దిమ్మ 

అఆఅదకము 
౧ 

ములో ఇది ఉపయోగింపనగును. అందు శేఖలు మిక్కిలి 

సునిశితముగా, నున్చష్టముగా నుండవు. 

యంత్ర ముద్రణము : దీనికి యంత ముదణము, 

సూప ముదణము (cylinder printng) తేక “రోలరు”” 

ముదణము అని వేరు. ఇతర పద్ధతులలో దిమ్మలు, 

తెరలు “న్టెన్సిళ్లు” (Stencils) చాడబడుచుండును. దీనిలో 

లును రంగులవ్నియు పొరపాటులీక సరిగా 

పడునట్లు నరిచేయ బడును. 

“పెభాగపు అచ్చులేక “పెగ్” (0689) అచ్చు: 

చె భాగము లేక * ఎగ్” (Peg) అచ్చు నేటి కాలపు స్థూప 

ము[దణము లేక “రోలరు” 

ముదణమునకు (పాతిపదిక. ఈ “పెగ్ ”_ అచ్చులో చెక్క 

బడిన "రోలరు కజ్జతో చేయబడును. అనగా దిమ్మ వర్తులా 

(Cylinder Printing) 

కారముగా నుండును. దీనిలో అనేక లోపములు కలవు. 

రంగు సమానముగా సమకూర్చ బడదు. ఒ_తిడిని (కమ 

పరుప వీలుకాదు. ఎడతెగక తడియుట వలనను, ఎండుట 

వలనను, కజరోలరు గుంటలుపడి వెడిపోవును. 

దీని తర్వాతి అభివృద్ధి దశలో రంగును సమకూర్చుట 

కును చాగుపరచుటకును ఒక ఏర్పాటు చేయబడినది. 

దీని కొరకు నిరంతరమైన (రెండు కొసలు కలుపబడిన) 

ఒక పెద్ద దుప్పటి ఉపయోగింపబడును. ఈ దుప్పటి 

రంగుత్ ' సమకూర్చబడి యుండును. రంగు సమకూర్చు 

సమానముగా చేయుటకై. ఒక కట్టగాని ఇనుప “బ్లేడు” 

గాని (Blade) ఏర్పాటు చేయబడును. “డాక్టరు”. అని 

దీనికి పేరు. ఇది రంగును విన్తరింప జేయుటకు నహాయ 

పడును. ఈ “డాక్టరు” ముందుకును వెనుకకును 

కొంచెముగా కదలిక గలిగియుండును. మోటు ముదణ 

తిరుగుడు యంతము 

1. వర్ణ పేటిక 6. బొత్తివలె దూర్చుట 

2 వర్ణ సంపాదక ము ?. దుప్పటి 

8. వర్ల వ్యవస్తాపకము 8. “బాక్ గే” త్ర థి 
4. తొలచబడిన తిరుగుడు 9. గుద్ద 

చుట్ట 10. నారపీచు 

5. స్తూపము 11. ముందుకు నడుప్ప రోలర్లు 

రూపరచన కొరకు చెక్కబడిన రాగి “రోలర్లు ఉపయో 

'గింపబడును. 

143 

'రోలరుి ము దాయం[తము 1788 లో ఇబేల్ అను 

నాతనిచే కనిపెట్టబడినది. మిక్కిలి సామాన్య రూపము 

కల ఈ ముదాయం[ తములో ఈ [కిందిభాగములు కలవు. 

(1) న్గూవకము (Cylinder) (2) లేపింగ్ (Lapping) 

(8) దుప్పటి, (శ్రీ బ్రేక్ (గ (Back Grey) (5) చెక్క 

డవు పనిగల “రోలరు (6) రంగు “డాక్టరు (7) లింటు 

(Lin) (8) రంగు నమకూర్చునది. (9) రంగు పెక్సై. 
న్థూపక మనగా అచ్చు వేయబిడు బట్ట దేనిమీద 

గుం|డముగా తిరుగుచుండునో అట్టి పెద్ద ' డం" వంటి 



అదకము 
య 

“దేలరు”,. ఈ నూవకముమీద ఒక దట్టమైన ఉన్ని " “ఫెల్టు” 

బట్ట, లేక మెనపు గుడ్డ క్రొలదిగా చుట్టబడును, ఇది అచ్చు 

చేయు నమయమున తగినంత స్థితిస్థాపకత్వమును 

(Elasticity) చేకూర్చును. 

అచ్చుయం[తపు దుప్పటి బిగువుగా నేయబడును. 

గట్టిగా నేసి వెన వేయబడి అది దట్టమును స్యచ్చమును అగు 

ఉన్ని బట్ట (Lapping) యొక్క స్థితిన్టాపక తను (Elasti- 

city) వృద్ధిచేయును. “లేవింగ్ ' నకును అచ్చు వెయబడు బట్ట 

కును నడుమ ఒ శ్తిడి_న్థూపక మును (Pressure cylinder) 

ఎడ తెగకుండా తిరుగునట్లు చేయును. ఆ దుప్పటి గట్టి 

పడి బట్టగుండా చొచ్చుకొనివచ్చు తడిరంగుచే మలి 

నము నొందును. ఇట్లు జరిగినప్పుడు సామాన్యముగా 

దుప్పటిని అవలి[పక్కకు [తిప్పు చుందురు, 

న్యచ్చముగా నున్నచో ఇట్లు చేయవచ్చును. లేనిచో కొత్త 

దుప్పటిని ఉపయోగించవలసి యుండును, “బేక్ గల 

నువయోగించుటవలన దుప్పట్లు ఎక్కువకాలము ఉప 

యోగపడును. “బేక్ గలు (Back Greys) అనగా దుప్పటి 

కిని అచ్చువేయబడు బట్టకును మధ్య నుంచబడు శెలుపు 

“కలికోే” ముక్కలు, ఉన్ని దుప్పట్లకును , వాటర్ |పూఫ్ 

మైనము దుప్పట్లకును అవి తప్పనిసరిగా వాడబడును. 

ఉతుకుటకు వీలయిన దుప్పట్లు అభించినచో పీటినివాడుట 

మానివేయవచ్చును. 

“రోలర్ల' : అచ్చు వేయుటకు ఉపయోగించు రోలర్లు 

"రండువిధములు : (1) ఘనపదార్థపు రోలర్లు (Solid 

Rollers): ఇవి రాగి లోహముతో మాత మే చేయబడును. 

(2) “ఇల్ రోలర్లు (Shell Rollers): ఇవి రాగి ఖరీదును 

తగ్గించు నుద్దేశముతో ఇనుముతో చేయబడును. వాటి సె 

విద్యుత్తుచె రాగిపూత వేయుదురు. 

“5ేలరుిలోపల, పొడుగునను “నాళము లేక “నాలుక 

ఒకటి వ్యాపించియుండును. ఈ “నాళము (Tab) రోలరు 

లోనికి పోవునట్లు అమర్చబడిన “మున్ (డిల్ * లేక ఇనుప 

ఆ దుప్పటి 

ఇరుసుళో ననురూపముగానున్న కన్నములో అమర్చ. 

బడుటకు వీలుగానుండును.. దీనివలన ఇరుసే తిరుగుట 
జరుగకుండ చేయబడును. అచ్చు వేయు రోలర్లు ఒకప్పుడు 

ఇత్తడితో చేయబడును. కాని దీనివలన [పత్యేక లాభము 

లేదు. రాగి రోలర్ల వై తలముయొక్క గట్టితనమును 

“ని శెల్ ప్లేటింగు” ఒకప్పుడు [కోమియం 

ఇట్టి ప్రటింగుచే 

సై తలముయొక్క గట్టితనము వృద్ది అగును. రోలర్ల 

“రోలర్లు” తీణింపక ఎక్కువ కాలము మనును. 

“మేన్ డల్” : ఇవి పొడవైన ఉక్కు కడ్డలు,. అచ్చు 

యం|తములో నుంచబడినప్పుడు ఇవి శాతాాలికముగా 

అచ్చు వేయు 'రోలర్ల' కు ఇరునులవలె ఉపకరించును. 

రాగి రోలర్లు చెక్కుట : అచ్చు రోలర్లను చెక్కుట 

“కేలికోి ము దణమునందలి చాల (ప శ్యేక శిక్షణమును 

ఇది యొక (ప త్యక 

వృద్ది చేయుట క్ర 

చుటింగు కూడ చేయబడుచుండును. 
య 

అవేశించు శాఖ మె యున్నది. 

పరిశమ్ణయె యున్నది. 

చెక్క_డపు పనిలో మూడు ముఖ్య పద్ధతు లున్నవి : 

(1) చేత్రి చక్కడను, (2) యంత్రముల చేయబడు 

చెక్కడము, (8) రసాయనికపు చెక్క_డము 

ఏ పద్దతి ఉప యోగింవబడినను, రాగి కోలల్ల చెక్కు 

డపు వని ' ఉత్కీర్ష పద్దతిగా (1012810) గా నుండును. 

“ఉబికిన వాత” Relief) గా మా|తము ఉండదు. 

చేతిచెక్కడమునకు చాలకాలము పట్టును. ఇది చిన్న 

వియు, పెద్దవియునగు వాడి వనిముట్లతో చేయబడును. 

చెక్కడ ము యొక్క అన్ని పద్ద్ధతులలోను, రూవరచన 

తగు విధముగా నేర్చాటు చేయబడవలిను. రూపరచన 

యొక్క లంబరూప దెర్పప్రము (Vertical length) 

“రోలరు పరిధికి ఒక పూర్ణాంక గుణిజముగా (integral 

multiple) నుండవలెను. అశ్లు “అడ్డముగా ఉండు పునశ్చ 

రణము “రోలరు యొక్క 

వెడల్పు విషయములో ఒక పూర్ణాంకముగా ఉండవలెను. 

చుక్కలతో చెక్కుట (5600199 : ఇది రోలర్ల 

పె భాగమున గుంటలుచేసి, రూపరచనల లిఖంచుటచే 

చేయనగు ఒక విధమగు చెక్కుడపుపని. పూర్వము ఇది 

చేతితో నే చేయబడుచుండెడిది. సన్నని ఉక్కుసాధనముచే 

దీనిని చేయుచుండెడివారు. ఈ రోజులలో చుక్కల 
చెక్కడముకూడ యం[తముతో చేయబడుచున్నది. 

యం[తపు చెక్క_డము ; యం|తపు చెక్కడములో 

వాడి పనిముట్ల చే రూపరీతి చెక్కబడదు. దీనికి బదులుగా 

ముందుగా తయౌొారుచేయబడి ఉబికిన రచనగల యంత 

ముచే (3410) రూపరీతి రోలరుమీద ము[దింపబడును. 

(Horizontal repeat) 
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రసాయనికపు చెక్కుడము, “పెంటగాఫ్”: రోలరుసె., 

“వాటర్ పూఫ్” ను, అమ్హనిరోధకమగు నొక “వార్నిషును 

పూతగా పూయుదురు. అట్టి రోలరువై వ|జపుగంటము 

(Diamond Pointer) పనిచేయునపుడు రూపరితి నొక్కు 

లుగా నేర్పడును. 

ఇట్లు తయారుచేయబడిన “రోలరుి న| తి కామపు 

తొటిలో నుంచబడును; అప్పుడు “వార్నిష్” మీద నొక్కు 
2) 

లుగా (తవ్వబడిన భాగములు ఆమ్లము యొక్క చర్యకు 

పాల్చ్పడును. ఇట్లు ఉత్కీర్లముగా నమూనా (design) 

ఏర్పడును. 

| వైన్సిలింగ్ * (Stencilling) : బట్టల యె స్టైన్సిలింగ్ 

పు రాతనపద్ధతి; దీనివలన అనేక ఉపయోగములు కలవు. 

అవి యెవ్వియన, దిమ్మ అచ్చులోకంచు రూవరచనా 

నిర్మాతకు అల్లి బిల్లికతో గూడినరీతిని రచించుటలో నైైన్సి 
౧౧ ౧౧ 6ం 

లింగ్ ఎక్కువ స్వాతంత్యము నిచ్చుచున్నది. సన్నని 

రేఖలతోగూడిన నున్నితపు రచన, గొప్ప ఫలితము, 

ఈ రెండును దీనివలన చేకూరును. వేర్వేరు రంగు 

చాయలను కల్పించుట న్రైన్బిలింగులో సాధ్యపడును. 

రంగులు నులభముగా మేళవింప వీలగును, “స్తెన్సిల్ ” 

సాధారణముగా పలుచని రాగినేకుతోగాని ఇత్తడి 

శేకుతోగాని తయారుచేయబడును. అందుచేత ఇది 

తడుపు ఎక్కువగా నున్నపుడు కూడ చెడిపోదు. “స్పెన్సిల్ ” 

తయారు చేయుటలో పెక్కు “బలములు” (Stays) లేక 

ఆధారములు నేర్పుగా |పవేళపెట్ట బడును. ఇవి నమూ 

నాలో అంతర్భాగములుగా' కలిసిపోవునట్లు చేయబడును. 

“స్టెన్సిల్” పలకకు ఇవి తగు బలమునిచ్చును. ఇట్టి బలము 

లేనిచో “స్టైన్సిల్ బలహీనమై అచ్చువేయబడు వస్తువువై 

అంటుకొని యుండదు. అచ్చు వేయబడు పదార్థముపె 

న్టెన్సిల్ ఉంచబడును. కుంచెతో చెక్కిన భాగములగుండా 

రంగు వేయబడును. కుంచెతో ఒత్తి (వాయుట 

("డబ్బింగ్") వలన రంగు అంటుకొనును. * 

గాలికుంచె (Air Brush) ను రంగు వేయుటకు ఉపయో 

గించుట మరియొక పద్ధతి. దగ్గరకు ఒ త్తబడిన గాలి 

యొక్క శక్తి రంగు బిందువులను తుంపురులుగా విడ 

గొట్టును. ఈ సన్నని జల్లులు స్పెన్సిల్ ద్వారమున బట్ట 

మీదపడును. దీనిని కుంచెవలెనే వాడవచ్చును. దీనిచే 

19. 
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శేలికయునుు గాటమును అగు చాయలు రచించి, వివిధ 

ములగు ఛాయా ఫలితములను సాధింపవచ్చును. 
జపాను దేశీయులు సెన్సిల్ తయారు చేయుటకు ఒక 

సున్నితమగు రీతిని అవలంబింతురు. ఒకేమారు రెండు 

పలుచని కాగితములను కత్తిరించి వాటితో నొక 

కాగితముచె సిల్కు చారములను సమానముగా పరచి 

పిదవ నీరెండు కాగితములను అంటించుదురు. దీనిచే 

ఫ్రన్సిల్ యొక్క బలము అధికమగును. 

తెర.అచ్చు : తర-అచ్చు కూడ స్రెన్సిలింగ్ విధాన 

తెర అద్దకము 

1. తెర చటము ర. రంగు వేయవలనిన గుడ్డ 
2. తీగె వల లేక సిల్కు గుడ్డ 6, రంగు వేయబడిన గుడ్డ 

8, అదుము రబ్బరు 7. చదునుబల్ల 

4. రంగు పిండి 

ములలో చేరినదే. ఒక సన్నని దోమతెర గుడ్డ లేక సిల్కు 

గుడ్డను ఒక చ[టము పె (గహింతురు. నమూనాపె రంగు 

పూయుదురు. అపుడు రంగు వేయబడని భాగము స్టైన్సిల్ వై 

చెక్కబడిన భాగములవలె సన్నని అల్టిక కలదగుటచే, వేసిన 
రంగును, తెర్మకింద నున్న బట్టమీదకు దిగునట్లుచేయును. 
తెరలు నన్నని “వైర్ గాజ్” "శక్ర స్వచ్చమగు సిల్కు 
బట్టతో చేయబడును. తెరలలో పునశ్చరణము చేయబడు 

రూపములు కలుపుటకు వీలగునట్లు కొన్ని “పట్టుకొను 

(పదెళ ములు”. (Catch points) ఏర్పాటు చేయబడి 

యుండును. కజ్జనార (C6111105౭)రంగు, లేక లక్క రంగు 
తెరకు రంగువేయుట కువయోగింపబడును. ఈ రంగులు 
తడుపును నిరోధించుచు, “గాజుగుడ్డి లేక బట్టయందలి 

సూత్మురం|భధములను పూడ్చి చేయగలవు. 

రంగునీటివలన చేయబడును. రంగు, బట్టవై అంతటను 

వ్యాపింపకుండుటక్రై నీరు మిక్కిలి తక్కువ పరిమాణ 
ములో అచ్చు వేయునప్పుడు ఉపయోగింపబడును. రంగు 

బాగుగా 

145 



అదకము 
© 

ముద లను గట్టిపరచు సాధనములుగా జిగురులు, పిండి 
టి 

పచారములు మొదలగునవి ఉపయోగింపబడును. 
థి 

ఆచ్చు వేయు జిగురు రంగును వ్యాపింపకుండునట్టు 

చేయునదిగను, రంగును సమానముగా పంచుటకు 

సవోయ పడునదిగను ఉండవలెను. మరియు జిగురు, 

బట్టే రంగు ఫలితమును పూర్తిగా (పదర్శించుచు, 

కడిగి వేయుటకు సాధ్యపడునదిగా నుండవలెను. రంగును 

సమకూర్చగలళ క్రి, చిక్కపరచెడి సాధనముయొక్క 

మరియొక ముఖ్య లకణము. ఆశ క్రి అవనరములను 

బట్టి మారుచుండును. ఆశక్షిని అవసరమైన విధముగా 

సవరింవవచ్చును. తటస్థములును, ఆవిరిశాని వియును అగు 

నూనె పదార్థములను న్వల్ప పరిమాణములలో కలిపి 

వివిధములయిన చిక్కదనములను పొందవచ్చును. ఈ 

నూనెలు వృతజన్యములుగ గాని, జంతుజన్యములుగ 

గాని, ఖనిజ సంబంధములుగగాని యుండవచ్చును. అచ్చు 

రంగులకు మిక్కిలి చౌకగా కావలసిన చిక్కదనమును 

కలిగించుట కై* మెర్ట్ ” (Mert) ను, ఇతర ఘనపదార్థము 

అను శ్చేర్పవచ్చును. కొన్ని సందర్భములలో బాగుగా 

పొడిచేయబడిన వ్వైనామట్టిని (1201), జింక్ ఆక్స 
యిడ్ ను, లితోపోనును lLithOopone), బ్దేన్ గావ (Blank 

fie మొదలగు వస్తువులను, ఉపయోగింతురు. ఇట్టి 

పదార్థములు ఎక్కువగా వాడినచో అచ్చుపడు ధర్మము 

అకు భంగము కలిగించును. కారణము అచ్చురంగులు, 

అచ్చు రోలర్ల యొక్క చెక్కడములవై మట్టిపొరలవళె 
కప్పుకొను గుణము దీనివలన ఎక్కువగుటయే.. 

నిరోధక శైలికి విసర్జన శైలికి (Resist and Dis- 

oharge Styles) సంబంధించిన ము[దణములలో అట్టి వస్తు 

వులు కలుపుట నిరోధకచర్యకు ఆనుకూల్య మును కల్లిం 

చును; మరియు శెలుపు రంగు ఫలితముల రూపమిచ్చు 

శ క్రిగల లక్షణమును ఎక్కువ చేయుటలో సాయపడును. 

ఏమనగా, అవి శూవృరూపములో అంతటను విస్తరించి 

యుండుటచే నూలు పోగులు కొంతవరకు వాటిని నిలుపు 

కొన గల్గును. కడిగి వేయుటకు సాధ్యముకాని కోడిగుడ్డు 

లోని తెల్లని భాగమును పాలవిరుగుడు లేక పేను 

(౮111ల) వంటి చిక్కపరచు వస్తువులను కలిపి ఈ తెల్లని 

అణువులను నూలు (పోగుల "ప భాగమునకు అంటీ పెట్టు 
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కొనునటు చేయుట తరచు వాంఛింవబడుచున్నది. జింక్ 

అశైడ్ విసర్జనశై లిలో వాడ బడును. కొన్ని సందర్భ 

ములలో అది తెల్లని అణువ్యా ప్తికి తోడ్పడును. వినర్జన 

విధానకమమున రాసాయనిక చర్యలోకూడ అది 

సాయవడును. 

గోధుమపిండిని (Starch) తక్కిన చిక్కపరచు సాధ 

నములతో కలిపినచో అదికలిసి ఎక్కువ ఉపయోగ 

పడును. కాని అచ్చు వేసిన పదార్థములకు కఠినస్పర్శను 

ఆపాదించుటయు, ముఖ్యముగా వెద్దదిమ్మలు అచ్చు 

'వేయునపుడు అనమఫలితము నిచ్చుటయు, అను ఈ 

శెండులోపములును దీనియందు కలవు. ఈ లోపములు 

కొంతవరకు “బాదముబంకను” గాని |బిటిష్ జిగురును 

గాని ఉపయోగించి తొలగింపవచ్చును. తక్కువరకముల 

పిండి పదార్థములతొ చేయబడిన జిగురులు ముద్దకట్టు 

స్వభావమును కలిగియుండును. పిండిపదార్థములతో 

చేయబడు జిగురులు కొలది ఉష్టో[గతచే మార్చు చెందును. 

ఇవి కొంతకాలము నిలువయున్నచో పుల్ల బడుట, చిక్క 

పడుట, నురుగుపట్టుట, నీటివలె పలుచగా నేర్చడుట 

జరుగును. [కిమినంహోరక ములు, చినోల్, చెఫ్ తాల్, 

సాలిసిలిక్ ఆన్లుము, బోరిక్ ఆన్లుము మొదలైనవి 

కొలదిగా కలిపి ఈ లోపములను తొలగింపవచ్చును. 

ఆర్. వెం. స్వా. 

' అద్దకము (రంగువేతు: గుడ్డలపై రంగులు 
రంగులతో అచ్చులు వేయుట : రంగులు 

అద్దుటకు గుడ్డలను సిద్ధపరచు విధము: రంగులు అద్దుటకు 
పూర్వము నూలును లేక గుడ్డను ళు భవరచుకొనవ లెను. 

నూలునుగాని గుడ్డనుగాని ఉడికించుటకు పూర్వము 10 

గ్యాలనుల నీళ్ళలో 10 తులముల కాస్టిక్ సోడా, ర్ తు.ల 

ఐగోపన్ టి (Igapon 7 కాని మరియే దైన సహాయ 

[దవ్యముకాని కల్పి, రాతి అంతయు తడిపిఉంచి, 

ఉదయమున కజ్ఞలతో తిన్నగా నదుమవలయును. 

10 పౌండ్ల నూలును లేక గుడ్డను, 20 గ్యాలనుల నీళ్ళలో, 

౨0 తులముల బట్టల సోడా 10 తులముల టర్కి లెడ్ 

ఆయిల్, 4 తులముల క్యాస్టిక్ సోడా కలిపి నుమారు 

రెండు గంటలవరకు బాగుగా ఉడికించిన పిదప శుభ 

మైన నీటిలో ఉతికి, సిద్ధపరచుకొనవలయును. లేనిచో 



చాకరివానిచే నుతికించి ఆరిన గుడ్డలకు లేక నూలుకు 

రంగులు అద్దవలనినచో ధి గ్యాలనుల నీళ్ళు అనగా 

5 కిరసనాయిల్ డబ్బాల నీళ్ళలో మూడునాల్లు తుల 

ముల బట్టలసోడా (Soda ash), 2, 8 పౌనుల క్యాస్తిక్ 

సోడా కలిపి ఉడికించవలయును. మరొక విధముగా 

పొడిగుడ్డను 20 గ్యాలనుల నీళ్ళలో 2 పౌనుల టర్కి రెడ్ 

ఆయిల్ కలిపి రెండుగంటల వరకు తడిపియుంచిన తరు 

వాత, గట్టిగా పిండి సిద్ధముగా నుంచవలయును. 

సాధారణముగా వాడుకొను రంగులు (14) రకాలు : 

1. బేసిక్ రంగులు, 2. డైరక్టు రంగులు, లి. (అ) సల్ఫర్ 

రంగులు. (ఆ) పాడా౯ రంగులు, 4, ఇండాన్ (తీ౯ 

రంగులు, ల్. ఆలిజరిన్ రంగులు, ర. నెఫోల్ రంగులు, 

7. ఇండిగో రంగులు, రి. ఆసిడ్ రంగులు, లి. ఆసిడ్ |కోం 

రంగులు, 10. మార్జెంటు రంగులు. పైని చెప్పబడ్డ 

10 రంగులలో కొన్నిమాతము ఈ దిగువను విపులముగా 

చెప్ప బడినవి. నుదహరించిన రంగులపేర్ణు జర్మనీ 

దేశము వారివి. ఇంగ్లండు, స్విట్టర్లాండు మొదలగు 

దేశములలో తయారు అయిన రంగుల పేర్లు వేరుగా 

నుండును. 

1. బేసిక్ రంగుల అద్దకము : పట్టుకు ఉన్ని వస్తువు 

లకు మొతము ఈ రంగులు వాడుదురు. 10 పౌనుల 

నూలుకు లేక గుడ్డకు 1 తులమునుండి 6 తులముల 

వరకు బేసిక్ రంగును మనకు అవసరమగు ఛాయా 

[పమాణమునుబట్టి వేసికొనవచ్చును. ఆసిటిక్ ఆసిడ్ తో 

రంగును మర్దించి అందులో బాగుగా మరుగుచుం జెడి 

నీరుపోసి కలుపవలెను. శుభపరచిన నూలును లేక 

గుడ్డను, వది పౌనులకు 4 పౌ. చొ. పటికను 20 గ్యాల 

నుల నీళ్ళలో కరిగించి, గట్టిగా పిండిన తరువాత దానిని 

195 సజల టానిక్ ఆసిడ్లో తడియపెట్ట వలెను. ఇట్టు 

తయారుచేసిన నూలుె లేక గుడ్డవె, వడియగట్టిన 

రంగును నీటితో అద్దకము చేయవచ్చును. 

బేసిక్ రంగు వె విధమున సిద్ధపరచి, జిగురులో కలిపి, 

డల-వె అచ్చులువేసి, - 1కే లేక 2 గంటల వరకు ఆవిరి 

పట్టినచో ఉన్ని, పట్టు, చీటి గుడ్డలు తయారగును. 

డైరెక్ట రంగుల అద్దకము : 10 పౌనుల నూలుకు 

క్ గుడ్డకు 8 తులములు మొదలుకొని 16 తులముల 

శమ 
"య 

అదకము 
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పరిమితిగల రంగును ఒక పాతతలోనున్న చన్నీళ్ళలో 
బాగుగా కలిపిన తర్వాత జాగుగా మరుగుచుం డెడి వేడి 

నీళ్ళను ఆ రంగులో పోయవలయును. లేదా అగ్నివై 

పెట్టి, కొంతకాలము ఉడికించవలయును. నూలు లేక 

గుడ్డను అద్దుకొను పాత్రలో నూలుకు 80 పాళ్ళు ఎక్కువ 

నీళ్ళుపోసి, అందులో 2 తులములు మొదలు 12 తుల 

ముల వరకు బట్టల సోడాను ఉడికించి వడియకట్టిన రంగును 

కలుపవలెను. ఆ రంగులో నూలు లేక గుడ్డను ఉడక 

పెట్టుచు ఒక గంటవరకు ఆ రంగుపాతలోనే యుంచి 

పిదప వెలుపలకు తీసి శుభ మైన వీటితో ఉతికి ఆరవేయ 

వలెను. రంగుపా తలో నుండు రంగును పూర్తిగా వాడు 

టకుగాను, 2% తినునట్టి ఉప్పుమ కలిపి అద్దకమును పూ 

చేయవలెను. 

సల్ఫర్ రంగుల అద్దకము : పది పౌనుల నూలు లేక 

బట్టకు సల్ఫర్ రంగు 20 తులములనుండి 40 తులముల 

వరకు ఉపయోగింపవలెను. సల్ఫర్ నల్ల రంగు మాతము 

80 తులములవరకు గూడ వాడవచ్చును. లైట్ షేడ్ 

కావలయునన్న, రంగుతో సమమైన బరువుగల సోడియం 

నలైడ్ ను రంగుతో కలుపవలెను. గాఢచ్చాయ షేడ్ను 

కోరినచో సోడియం సల్ఫైడ్ రెట్టింపు తీసికొనవలెను. 

బట్టలసోడా, పది పౌండ్ల నూలుకు లేక గుడ్డకు డార్కు 

3& (Dark shade) కావలయునన్న 20 తులములు, 

లెట్ షేడ్ కావలయునన్న ర తులములు, రంగుపాతలో 

వేయవలెను. ఆఖరు దళలో తిను ఉప్పు 2 పౌండ్లవరకు 

రంగుపా[తలో చేసినచో, రంగును పూర్తిగా వాడుటకు 

వీలగును. కొంతవరకు టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ కూడ వేయుట 

మంచిది. వెన చెప్ప బడ్డ రంగును బాగుగా ఉడికించి 

అనగా 140° F. నుండి 180° F. వేడివరకు వేడి అయిన 

పిదప అద్దకము చేయవచ్చును. 

_ తదుపరి ఈవలకు తీసి గాలికి ఆరవేసి సోడా, నబ్బు 

వేసి నీళ్ళలో ఉడకబెట్టి, శుభమైన నీళ్ళలో ఉతికి ఆర 

చేయవలయును. వెన చెప్పబడ్డ సల్ఫర్ రంగులు మొదట 

వేసిన తూకము మరల అద్దుకొను సమయమున శ వంతు 

రంగు ఇతరములు తగ్గింపుచేసి అద్దుకొన వచ్చును. ఇచే 

విధముగా నాల్గవ సమయానికి ఏ రంగు వేయకుండగనే 

అద్దుకొనవచ్చును. రంగులు అద్దుకొన్న తదుపరి నీళ్ళు 
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పారపోయకూడదు. ఎందుకనగా వాటిలో రంగుఉండును. 

అది చెడిపోదు. మరల అద్దుకొను సమయాన వాటిలో 

కొద్దిరంగు కలిపిన పనికివచ్చును. 

_ నెఫాల్ రంగుల అద్దకము : పదిపొండ్ల నూలుకు లేక 

గుడ్డకు 8 తులములనుండి 12 తులముల నెఫ్త్టాల్ రంగు 

అవసరము. దీనికి సరియిన రంగు ఉప్పులు (1:8) అనగా 

8 తులముల చెఫాల్ కు 24 తులముల రంగు ఉప్పు 

చొప్పున అందులో 24 తులములు తిను. ఉప్పు వేసి 

సిద్దము చేసికొనవచ్చును. ఈ రంగులు అద్దుటకు రెండు 

మట్టిబా[తలు వెడలు మూతులు గలవిగాని, మట్టి తొట్లు 

గాని అవసరము. 

బేస్ తయారుచేయు విధము : నెఫ్తాల్ను మోనోపోల్ 

సోప్ తో మర్దించి, అందులో వేడినీళ్ళు కలిపి, కాస్టిక్ 

సోడాను కలుపవలెను. అట్లు కలిపినచో, నెఫ్తాల్ రంగు 

మారి నీళ్ళలో కరగును. 

రంగు ఉప్పు తయారుచేయువిధము : రంగు ఉప్పు 

తూకమునకు సమముగా తిను ఉప్పు కలిపి నీళ్ళలో 

శెంటిని కరుగ బెట్టినచా రంగు ఉప్పు సిద్ధమగును. శుభ్ర 

పరచిన నూలును లేక బట్టను నీటితో తడిసి, పిండి 

నెఫ్టాల్ బేస్ లో తడియ బెట్టవలెను. దానిని _వైకి తీసి, 

గట్టిగా పిండి తయారైన రంగు ఉప్పునీళ్ళతో రంగు 
వేయవచ్చును. 

ఇందాన్ (త్రీన్ రంగులు వేయు పద్దతి : ఈ రంగులు 

అన్ని రంగులకంు గట్టిరంగులు. కాస్టిక్ సోడానీళ్ళకు 

గాని, బ్లీచింగ్ పౌడరు నీళ్ళకుగాని, ఈ రంగులు దిగి 

పోవు. — 
ఈ రంగుల అద్దకము ల విధములు : IN, IW, IK. 

నూలును లేక గుడ్డను శుభముగా నుతికి శెడ్ 

ఆయిల్ తో నాన్ని మెత్తగా చేయవలను. 1%నుంచి 4% 

వరకు అవనరానుసారముగా రంగు ఉప్పును తీసికొని ఒక 

చిన్నపాతలో నీళ్ళతో మర్దించి దానిలో మరుగుచుం జెడి 
నీళ్ళను పోసి, అందులో - కాస్టిక్ సోడాను కలుపవలెను. ' 
అందులో సోడియం హై[డోనక్రైట్ను కొద్దికొద్దిగా 
కలుపుచు పోవలెను. మొదటిఠరంగు మారును, అటు రంగు 
మారినప్పుజే రంగు-ఉప్పు నీటిలో కరిగినదని తెలియును. 
ఇట్లు మారిన రంగునీటికి గాలి తగిలినచో మొదటిరంగు 

అచ్చు వేసిన 

వచ్చును. ఈవిధముగా రంగుతయాశై నదనుకొనవచ్చును. 

ఇట్టు తయారైన రంగునీటిని నీరుగల చెద్దతొట్టిలోపోసి 

తగినంత కాస్టిక్ సోడాను, సోడియం మై|డోసలై్ఫట్ను 

కలిపి నూలుకు లేక బట్టలకు అద్దక ము చేయుటకు వాడ 

వచ్చును. అట్లు అద్దించిన నూలును లేకగుడ్డను వెకి తీసి 

గాలిలో కొంత నేవు ఉంచినచో మొదటి రంగు మరల 

వచ్చును. ఆ బట్టను లేక నూలును నబ్బు, సోడానీళ్ళలో 

ఉడక బెట్టి తదుపరి మంచినీటిలో శు భపరచవలెను. 

గుడ్డలపై రంగులను అచ్చువేయుట : 

మౌ ర్కెట్టులలో వాడబడుచున్న రంగులు: 

(1) రాపిడ్ (ఫాను) రంగులు, (2) ఇండిగోసోల్ 

రంగులు. 

1. రాపిడ్ (ఫాస్టు) రంగులు ఆచ్చువేయు పద్దతి : 
రంగును సొరాయితో మర్దించి కొద్దిగా చన్నీళ్ళు లేక 

గోరువెచ్చని నీళ్ళు కలిపి అందులో కాస్టిక్ సోడాను 

(పన్తుతము 

' మరికొంత నీటిని కలిపినచో ఆ కాస్టిక్ నీళ్ళలో రంగు 

కరుగును. ఈ రంగు నీటిని తగినంత బంక లేక జిగు 

రులో కలిపి బట్ట వె అచ్చు వేయుటకు వాడవచ్చును. 

తరువాత బట్టను ఎండ బెట్టి ఆవిరిలో 

నుంచినచో రంగు బాగుగా అంటుకొనును. అటుపిమ్మట 

బట్టను ఆసిటీక్ ఆసిడ్ జలములో చేసిన అనలురంగు 

బయటపడును. ఆబట్టను నీళ్ళలో ఉతికి పిదవ సబ్బు 
సోడా నీళ్ళలో ఉతికించి ళుభపరచవలెను. 

2. ఇండిగోసోల్ రంగు అచ్చువేయు. పద్ధతి : ఇండిగో 

సోల్ రంగును కొద్దిగా గ్లిసరికాతో మర్దించి వేడినీళ్ళు 

కలిపి తగినంత సోడియం వైమైఎటు కలుపవలెను. ఈ 

[దావణమును జిగురులో లేక బంకలో కలిపి అచ్చు వేయ 
వచ్చును. అచ్చు వేసిన బట్టను ఎండ బెట్టి ఆసిటి కామ్హ్లము లేక 

పైడో కోరి కామ్లసు నీటిలో నాన బెట్టవ లెను. ఇట్లుచేసిన 

పుడు రంగు స్వథావనిద్ద ముగ తయారగును. తర్వాత ఆ 

బట్టను నాల్గు అయిదుమార్హు మంచినీటిలో ఉతికి, తర్వాత 
సోడా సబ్బు నీళ్ళలో ఉడక బెట్టి, శుభపరచ వలెను. 

అనిలీన్. పాడో క్లోరెడు లేక అనిలీన్ లవణమును 
నీళ్ళలో కరిగించి ఇందులో తగినంత పొటాసియ వారిత 
మును, కొద్దిగ మైలుతు త్తమును కలిపి బంక లేక జిగు 
రులో కలిపి అచ్చు వేయవచ్చును. 

క్ 
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అచ్చు వేసిన బట్టలు కీళమైన ఎండలో మూడు నాల్లు 
గంటలవరకు చెట్టినచో నల్లరంగు తేలును. పిమ్మట 

బట్టను చాల కొద్దిగ ఆమ్లము కలిసిన నీటిలో నాన జెట్టినచే 
దాని పూర్తిరంగు తేలును. అట్టు అచ్చు వేసిన బట్టను 

మామూలు పద్ధతిని 4, 5 సార్లు మంచినీటిలో కడిగి, 

సోడా నబ్బుతో మరల శుభపరచవలెను. ఈ రంగు 

సాధారణముగా డిజి నుయొక్క అంచుకు వాడవచ్చును, 

ఆర్. వెం. స్యా, 

అధ (Rent) :- చదువరి ముఖ్యముగా విద్యార్థి 

యగుచో నరకుల ఉత్ప త్తి, వాటిని తయారుచేయుట కగు 
ఖర్చులు, బజారులో వాటి ఖరీదులు _. ఈ అంశముల 

నడుమగల సంబంధముల స్పష్టికరించు సిద్ధాంతమును 

తెలిసికొనుటకు కుతూవాలమును (పదర్శించును. 

ఖర్చుల మొత్తమును నిశ్చయించు సిద్ధాంతము కొన్ని 

సూతముల ననుసరించి పనిచెయును. నిర్దిష్టమగు ఖర్చులు, 

మారు ఖర్చులు, అను ఖర్చుల మధ్యగల తారతమ్యము 

అల్బి కాల వ్యవధికిమా త మే వర్తించు అంశమనునది ఒక 

సూతము. మారుచున్న ఉత్ప త్తితో కలిసి మారనిఖర్చులు 
నిర్షిష్టమగు ఖర్చులు. పారి శామికవేత్త కల్లియుండిన 

ఉత్ప త్తీసాధనములు, ' వేరు అవకాశములు లభించు నెడల 

.నంపాదింపగల ధనరూపమైన నంపాదనలు, పారి శామిక 

వేత్త ఇతరుల కొనంగవలసిన నిర్షష్టమగు ఖర్చులుకూడ 

నిర్దిష్టమగు ఖర్చులుగనే ఎంచబడును. నిర్జిష్టమగు ఖర్చులు 

అనునది తప్పక రాబట్టవలసిన ఖర్చులు ఇవి యను అంశ 

మును తెలియ జేయునదని అనుకొనవచ్చును. కాని అల్ప 
వ్యవధికి 

యన, ఒక పారి శామికవే త్త తన పెట్టుబడిపై గాని తన 

కృషి ఫలితముగా కాని అల్ప వ్యవధియందు ఏమియు 

నంపాదింపకుండినను పర్మిశమ సాగుచునే యుండ 

వచ్చును, ముఖ్యమగు ఖర్చులను రాబట్టగల్లిన పతమున, 

పరిళమ కొంతకాలమువరకు సాగుటకు ఎట్టి అడ్డంకు 

లును ఉండవు. కొొలదిగనై నను గొప్పగనై నను ఉత్పత్తి 

జరుగుటకు అల్బవ్యవధియందు నైతము రాబట్టబజ వలసిన 

ముఖ్యమగు ఖర్చులు కొన్ని గలవు. అన్ని విధములైన 

మారుచుండు ఖర్చులు, . కొన్ని నిర్షిష్టమగు ఖర్చులు, 

ముఖ్యమగు ఖర్చుల [కిందకు వచ్చును. ముఖ్యమగు 

సంబంధించినంతవరకు ఇది నిజముకాదు. వల 

ఆఅ డె 
“ది 

ఖర్చుల జాబిళాళోనికి వచ్చు నిర్దిషమగు ఖర్చులకు ఉచా 
పారణముగ కార్యాల యోద్యోగుల కొనంగు వేతనము 

శ్ సాం ఆం ల లను బర్కాన వచ్చును. తక్కిన నీర్తిష్టమగు ఖర్చులను 

ఉపఖర్చులు అందుము. మొ త్రముమీవ ఎప్పటికో అప్ప 

టికి నిర్ణిష్టమగు ఖర్చులను, మారు ఖర్చులనుకూడ (పతి 

పారి శామికవే త్ర 
అటో 

రాబట్టవలసినదే. కానిపక్షమున ఆ 
పారి|శామిక సంస్థ వ్యాపారరంగమున నుండజాలదు. 

ఒక సస్తువు తయారుచేయబడిన తరువాత, ఆవనువు 
నకుగల అపేక్షలో కల్గు మార్పులననునరించి దాని 

మూల్యము మారుచుండు నప్ప టికి నామాన్యముగా (పకి 

వస్తువు ఖరీదు దాని ఉత్ప త్తికగు ఖర్చునుబట్టి నిర్ణయింప 
బడునను ఊహా సర్వసాధారణ మైనది. ఉత్ప త్తికగు 

ఖర్చులో పారి శామిక వేత్తయొక్క లాభముకూడ 

ఇమిడియున్న దని దీని భావము. కాని పారి[శామిక వేత్త 
యొక్కల *భము, వేరువేరు నమయములయందు వస్తువు 

యొక్క ఖరీదులో కలుగు మార్పుల ననుసరించి మార్పు 
చెందుచుండును. ఇంతేగాక ఉత్ప త్తి పరిమితి, తయారు 

చేయబడుచున్న ఆ వన్తువుయొక్క అపెక్షపె ఆధారపడి 

యుండగా, ఉత్పత్తి వరిమిత్రి ననునరించియే ఉత్ప త్తికగు 
ఖర్చు మారుచుండును. కావున తయారై న వస్తువుల 

ధరలు ఖర్చులవలనగాని, ఖర్చులు తయారైన వస్తువుల 

ధరలవలనగాని నిర్ణయింపబిడజాలవు. ధరలన్నియు వర 

స్పరము ఒకదాని సె నొకటి ఆధారపడుచుండును. 

కొన్ని ఖర్చులయందు అర్థశ్యా(స్త్రమున “అధి అని 

వ్యవహరింపబడు దాని లతణములు కననగును, ఉత్ప త్రీ 

సాధనములు పర్మిశమయందు నిలచియుండుటకుగాను 

వెచ్చింపనవసరములేని మొ త్తములను'అధై'అని అందుము. 
అర్థశా(స్త్రమున మనము “అధ అని వ్యవహరించునది 

ఉత్పన్నమగుటకు కారణము. అదైను ఆర్థిక ఫలముగా 

సంపాదించు ఉత్పత్తి నాధనముయొక్క పరిమితి దానికి 

గల అపేతతో వచ్చు మార్పులకు అనుగుణముగా ఎట్టి 
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మార్చును పొందలేకుండుటయే. ఏదేని ఒక ఉత్పత్తి 

సాధనముయొక్క యూనిట్ అది (పన్తుతము ఏ వృ శ్తి 

యందు గలదో ఆ వృ _త్తియందు నిలచియుండుటకుగాను 

అవసరమైన కనీసపు మొ త్తముకన్న ఎక్కువ ఆదాయ 

మును సంపాదించుచున్నచో, దాని సస్థయి వెలకన్న 



అదె 
(a 

అదనముగా వచ్చు రాబడి అర్థశా(స్త్రమున అదె అని 

పిలువబడును. మరియు ఒక ఉత్పత్తి సాధనము యొక్క 

సవ్హయి సంపూర్హస్థితిన్దాపక త క న్న తక్కువగా నున్నప్పుడే 

అచె వర్పడుటకు వీలగును. 

ఇట్టి త్రరగతికే చెందిన అదనవురాబడి లేక అధ ఇతర 

ఉత్ప త్రిసాధనములయొక్క కొన్ని యూనిట్లుకూడ 

పొందుచుండుట మనము చూడవచ్చును. ఏదేని ఒక 

ఉత్ప త్తిసాధనము యొక్క సప్లయి సంపూర్ణ స్థితి స్థాపకత 

కన్న తక్కువగాకున్నప్పు జే అధై పర్పడుననుట దీని 

అర్థము. ఒక ఉత్పత్తి సాధనము యొక్క. స సప్టయి సంపూర్ణ 

సతి స్థాపకతకన్న తక్కువగా నున్నపుడు, లేదా, కనీ 

సేపు 'సన్హయి వెలకే వని చేయుటకు సిద్దపడు ఒక ఉత్పత్తి 

టను ఉపయోగింపగలుగునంతటి అవిక 

సాధనమునకు ఉన్నప్పుడు అరై వర్పడునని చెప్పవచ్చును. 
సొాంఘి కదృష్ట్యా “అద్దె అర్థము : “భూమి” సె వచ్చు 

“అదె కు సంబంధించిన ర్థిశాంళములను సరిగా వివ 

రించుటకు, భూమి యొక్క 'అర్థికోపయోగములు వాటికి 

గల అసపేవకు సంబంధించిన రత వరకు వాటి వినియో 

గమునకుగాను ప్రతిఫలము ముట్టచెప్పవలసినంత కొరతగా 

నున్నవని మనము చూపగలిగి యుండవలెను, 

భూమి అధై నొసంగునని చెప్పుటలోగల అర్థమిది : 

భూమి యొక్క సప్టయి అనగా (1) ఒక (ప త్యేక మైన 

ఉపయోగమునకుగాను శేటాయింపబడిన భూమినన్టయి, 

(2) యావ్యత్పపంచమునందలి భూమి యొక్క విస్తీర్ణము, 

(8) ఒక చేశమునందలిగాని ఒక జిల్లాయందలిగాని భూమి 

యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణము. 

మొదటి అంశము = భూమియొక్క ఉపయోగమున కై 

గల అపేకలోని “పెరుగుదలను ఇంతవరకు ఇతర ఉప 

'యాగములకుగాను 'వినియోగింపబడు చున్న కొంత 

భూమిని అపేత పెరిగిన ఆ (ప త్యేకోవయోగమునకు 

మార్చుటవలన పరిష్క్టరింపవచ్చును. ఇక ఇతర ఉప 

యోగముల విషయమునందు నైతము అేత పెరుగు 
దల తగ్గుదలలు భూమి వినియోగమును (ప త్యేకోప 

యోగములకు మార్చుటవలన నులభముగా ఎదుర్కొన 

వచ్చును. 

_ భూమి అంతయు వినియోగము 

వరకు కనీసపు నరానరి యూనిట్ ఖర్చుల మొ త్తపు 

౦డవ అంశము _ [పపంచమునందలి భూమీ యొక్క 

మొ త్రము విస్తీర్షము ఇంచుమించుగా మార్చజాలనిది, 

భూమిక గల అపేవలోని పెరుగుదల భూస్వాముల రాబడి 

అధికము చేయునని, తద్వ్య్వతి రేక ముగా తగ్గుదల వారి 

రాబడిని తగ్గించునని దిని అర్థము. (శమవిషయమునందును ' 

ఇళ్లే భూమి యొక్కగాని [శమయొక్కగాని సప్టయి. 

[పశ్వ్యేకోవయోగములకు మాతమే అధికము చేయబడ 

వచ్చును, తగ్గింపబడవచ్చును. 

మూడవ అంశము. (పతి ఒక్క (పత్యేకమైన ఎకరము 

యొక్క ెగోళికస్థానము నిర్హీతము అను విషయము 

చాల ముఖ్య మైనది. “గోదుములకుి అెపేకలో కలిగిన 

సెరుగుదల వేరొక [ప దెశమునందు భూమి గోదునుల 

సేద్యమునకు వినియోగింపబడుచున్నదని అర్థము. ఇతర 

[ప దేశములయందును గోదుమలు పండింపగల్లి నందువల 

నను, వారి గోదుమలకు పోటీగా ఇతరులును గోదుమలు 

అమ్మక లిగినందువలనను ఆ జిల్లాయందలి భూస్వాములు 

మునువటికంశు విశేషించి పాచ్చు రాబడిని పొందజాలక 

పోవచ్చును. కాని ఆ (ప త్యేకము జిల్లాకు సంబంధించి 

నంతవరకు భూమి అపేవయందు కలిగిన పెరుగుదలను 

ఇత ర్మప దేశముల యందలి భూమి తీర్పజాలదు. 

భూమి అంతయు ఒకే వస్తువును ఉత్ప త్తిచేయుటకు 

వీల నదిగా ఉండినను, మరియు పూర్తి పోటీవిధానము 

క్రిందనుండి, భూమి అంతయు ఒశే ఉత్పత్తి శక్తిని కలిగి 

యుండినను, ఆ వస్తువునశకై పౌచ్చగు చున్న అపేతను 

[కిందకు వచ్చునంత 

బిందువువద్ద ఉత్ప త్రిచేయు పౌచ్చయిన పారి శామిక 

సంస్థలు తీర్పగలవు. భూమి అంతయు వినియోగము 

[కిందకు తేబడునంతవరకు భూమి కొరతగానున్న ఉత్పత్తి 

సాధనముకాదు. ఆ వన్తువుధ ర పరి శమయందలి అన్ని 

పారిశ్రామిక సంస్థల కనీసపు నరాసరి యూనిట్ ఖర్చుల 

మొత్తమునకు నమానమై,యుండి భూమి యజమానునకు 

అగ్జై పేరున చెందు అదనపు రాబడి ఏమియునుండదు, 

భూమి అంతయు ఉపయోగము కిందనుండి, ఆ వస్తు 

వునకుగల అపేక ఇంకను పాచ్చగుచో భూమిని ఎక్కువ 

చేయుటవలన ఉత్పత్తిని అధికము చేయజాలము. ఇతర 
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ఉత్ప త్తిసాధనముల వినియోగమును, అధికముచేయజాలని 

నిర్హీతమైన భూమి వినియోగమునకు జోడించుటవలననే 
ఉత్ప త్తి ఎక్కువగును, విషమ నిష్పత్తుల ఉత్ప త్రిసూ తము 

అమలు జరుగును. 

భూమి అంతయు ఉపయోగము [కింద నున్న తరు 

వాత మిక్కిలి తక్కువ ఖర్చుల కలయికతో ఉత్పత్తి 

చేయగలిగిన దానికన్న విశేషముగా నొక వస్తువును 

(ప్రజలు వాంఛించుచున్న యెడల వారు మార్జినలు ఖర్చుకు 

సమమైన ఖరీదు నొనంగవలసినవా రగుదురు. (పతి 

ఉత్ప త్తిదారుడును వస్తువు ఖరీదు మార్చినల్ ఖర్చుతో 

సమమగు నంతవగకు ఉత్పత్తిని సాగించును. కాని ఈ 

ఉత్ప త్రివద్ద సరాసరి యూనిట్టు ఖర్చుల మొత్తను 

వస్తువు ఖరీదుకన్న తక్కువగా నుండును. మరియు 

మొ త్రమురాబడి, మొత్తము ఖర్చుకన్న ఎక్కువ. ఖర్చు 

లను మించిన అదనపు రాబడి ఇచ్చట కలుగుచున్నది. 

మార్జినలు రాబడి మార్జినలు ఖరీదులు సరినమానముగా 

నుండినచో (పతి పారి|శామిక సంస్థయు నిళ్చలతను 

పొందును. ఉపయోగించుటకు వేరుగా భూమిలేనందున, 

ఈ అదనపురాబడీకి ఆశపడి (కొ త్తపారి శామిక సంస్థలు 

పారి|శామిక రంగమును [ప వేశింపజాలవు. పరిశ్రమయు 

నిశ్చలతను పొందును. ఈ అదనపు రాబడియే అర్థశాస్త్ర 

మున చెప్పబడు భూమియొక్క అధై. 

వ్యత్యాసమును సూచించు అధి: ఒకేవిధమైన ఉత్ప త్తి, 

పరిగణింపబడి, 

శ క్రి సారము భూమికంతకు గలదను మన ఊవాను తొల 

గించి వివిధములగు తరగతులకు చెందిన భూమిగలదను 

వాదమును అంగీకరించినను మన పరిశీలన తప్పుకానేరదు. 

స్వల్పవివరణము మా్యతచు అవసరమగును. 

ఒకే పరిశ్రమ యందు అద్దె: 

ఎక్కువగా సెరిగిపోవుచున్న భూమి యొక్క. ఇతర ఉప 

యాగముల నుండి దానిని విడుదల చేయవలసిన అవసర 

మేర్చ్పడినప్పుడు భూమి వినియోగమునకుగాను ఆ పరిశ్రమ 

చెల్లించవలసిన మూల్యము జరిగి పోవును. ఆ పరిశమ 

చెల్లించవలసిన (పతి భూ విభాగము యొక్క కనీనపు 

నప్పయి ఖరీదు ఆ భూమి మిక్కిలి ఎక్కువ విలువైన తన 

(పత్యామ్నాయపు ఉపయోగమునకు సంపాదింపగల 

[(దవ్యమునకు సమానమగును. ఆ పరి శమ యందలి ఉప 

పరిశ్రమ వ్యాప్తి వి చెంది, 
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అదె 
లు 

'యోగమునకై భూమి బదిలి చేయబడుటకు అవసరమైన 

ఖరీదును భూమి యొక్క పెట్టు ధర అని పిలువవచ్చును. 

భూమి హెచ్చుగా ఉపయోగింపబడుచున్న కొలది భూమి 

యొక్క బదిలీచేయబడిన ఉపయోగపు వెల అధికమగుచు 

భూమి యొక్క ఆ పెట్టు ధర పరి[శమకు ఉత్ప త్తి ఖర్చుగా 

ఆ పరిిశమ యంచే అద్దె అని మనము 

వ్యవహరించు అదనపు రాబడి సంభ వమగును. 

పారిశ్రామిక సంస్థ దృష్ట్యా అధి: పారి శామిక సంస్థ 

దృష్ట్యా అన్ని ఉత్ప త్తిసాధనముల అధ్రైలు ఉత్ప త్తిఖర్చులు 

గనే పరిగణింపబడవలయును. ఒక పారిశామిక సంస్థ 

భూమిని ఇతరుల నుండి బాడుగకు తీసికొనినచో అది ధన 

రూపమున చెల్లింపవలసిన అ ధ్రై ఖర్చుగా కనుపించుచు నే 

యున్నది. భూమి యజమానుడే దానిని ఉత్ప త్తి సాధన 

ముగా వినియోగించినచో చాని నతడు ఇతరులకు చాడు 

గరకు ఒసంగిన యెడల సంవాదింపకలిగిన (దవ్యమంతయు 

అవకాశపు ఖర్చు అగును. అవకాశములలోని కేడాలు' 

కారణముగా నేర్పడు అబెను “పార శామిక సంస్థ దృష్ట్యా 

అధ అని చెప్పవచ్చును. 

స్థానపు విలువ: ఒకే ఉత్పత్తి శ డిని కలిగియున్న 

చెండుభూముల విషయములో (ఉత్ప త్తిఖర్చులు శెండింటి 

యందును సమానమని అర్థము.) అంగడికి అతి సామీప్య 

మున గల భూమి ఎక్కువ నంపాదన కలిగినద గును. 

బజారుకు సరకును రవాణా చేయుట కగు ఖర్చులలో గల 

తారతమ్య మే. దీనికి కారణము. భూమియొక్క స్థాన 

లాభమువలన అదనముగా వచ్చు అచ్చెను “స్థానపు విలువి 

అని పిలువవచ్చును, 

ఒక చిల్లర వ్యాపారన్ణుని కిరాణా అంగడి యొక్క 

స్థానపు విలువను ఇట్లు చేరొననగును. ఆ స్థలమునందు 

ఎక్కువ వ్యాపారము జరుగగలదు కావుననో, లేదా 

ఆ స్థలము నందు వ్యాపారస్థులనుండి (పజలు ఎక్కువ 

ఖరీదునశే సరకులు కొనుటకు ఇష్ట పపడుటవలననో చిల్లర 

వ్యాపారస్థులకు అదె పర్పడుచున్నది. వె అంశమునశే 

సంబంధించిన మరియొక స్థానపు విలువకు తార్మాణ 

ముగా ఇతర (పబేశముల యందు అంతే వ్యాపారము 

చేయుట కగు ఎక్కువ ఎడ్వర్టయిజు మెంటు ఖర్చులను 

జల 

'ఉదాహరింపవచ్చును. 



అద్వెతము 

పట్టణ [ప్రదేశముల ఆదై : పట్టణ [ప్రదేశముల సానపు 
౧ రు థి 

విలువ యందు ఒక ప్రశ్యేకమైన మొనాపలీ (గుత్త) 
లక్షణమును చూడవచ్చును. అలవాటు వలననో బద్ధకము 
వలననో తమకు అనువగు న్థలములందే వ్యాపారము 

చేయుటకు జనులు ఇష్టపడుట వలన కొనుగోలు 

దారులలో ఒక (పత్యేక వర్గమువారి వ్యాపారమునంతను 

వళవరచుకొని మొనాపలీ లాభమును కొంతవర 

కనను కొన్ని స్థలములందలి వ్యాపా రన్ధ్థులు అనుభవింప 

వచ్చును. 

._ కొనుగోలుదారుల వస్తువుల కయము ఒకే |వచేశము 
నందు కేం దీకరింపబడుట ఎక్కు_వగు కొలది నగరము 

లందలి వ్యాపారపు సంబంధ మెన సలముల అచెలు ఎక్కు 
— ఛి ర | 

వగుట జరుగును. 

క్వాసీ _ అరై : కాపిటలు వస్తువులవై పెట్టిన పెట్టుబడి, 
భూమివె వచ్చు అద్దె వంటి |పతిఫలమును పోలిన రాబడిని 
తరచుగా నొసంగును. ఇట్టి కాపిటలు వనువులపె వాటి 

అంది 

యజమానులకు తప్పక క్వాసీ-అ థై ముట్టును. 

కొనినశ్లు 'కేపిటలు వస్తువుల యొక్క కనీనపు సన్హయి 
ఖరీదు కూడ నున్న యనియే చెప్పవచ్చును. ఈ విధముగా 
ఇట్ట వస్తువులవై వచ్చు (పతిఫలము కూడ అద్దె స్వభావ 

మునే కల్గియున్నది. 

వి.వి. రా, 
అదై ఇతము:. “అనై తమ్”. ద్వే-ఇతే యన్యతత్ 

ద్వితం. ద్విత మేవ _ద్ర్వెతమ్, న్నద్వైతం, అదె తమ్. అని 
వీగహాము. రెండు విధములు లేనిది. ఒకే విధము. 
అనగా విజాతీయమగు జగము మిథ్యగాన విజాతీయమే 
లేనందున విజాతీయ శేదము ఆత్మకు (పా ప్తించదు, 
సజాతీయమగు మరియొక ఆత్మ లేనందున నజూతీయ 
భేదము గూడ ఆత్మకు (పొప్పించదు. ఆత్మ నిరవయవము, 
నిర్గుణము, న్మిష్కియము అగుటచేత స్వగతమగున చేదియు 
వృజాదులకు శాఖాదులవలె లేనందున నాత్మకు స్వగత 
భేదము (ప్రాప్తించదు. కాన సజాతీయ విజాతీయ స్వగత 
భేద శూన్యమగు చిదూపబవ్మా మొక్కటియే సత్యము; 
'పపంచమంతయు మిథ్య అని “అదై ఇతము” అను 
పదము వలన శేలిన ఆశయము. 

' అదై తము [శుతి, స్మృతి, పురా ణేతిహోన (పసిద్దము. 
దీనిని సదాశివుడు వీష్టువునకును, విమ్షువు చతుర్ముఖ 
(బహ్మ్మకును, (బవ వశిన్షునకును, వశిష్టుడు శక్తి కిని, 

శక్తి పరాశరునకునుు, వరాశరుడు' వ్యాసునకును, 

వ్యాసుడు కుక యోగీం దునకును ఉపదేశించెను. తద్వార 
మున గెడ పాదాచార్యులవారును, త ద్వారమున 

గోవింద భగవ త్చాదులును, వారి వలన @) జగద్గురు 

శంకరభగవళత్చాదులును ఉపదిష్టులె ఈ అచై ్వతమును 
భూలోకమున వ్యాపింప చేసిరి, 

వశిష్టుడు (శ్రీ రామచం[దునకు అనేక చిత్ర విచిత్ర 
గాథలతో ఈ యడై తము నుపదేశించెను. ఆ ఉపదేశ 
ములే ఛందో ఒద్ధము లై “యోగచవానిష్థము” అను 
"పేరుతో (పసిద్దిగాంచి, పామరులకును, పండితులక్తును, 
ఆదరణీయములైనవి. అద్ర్వ్యైతమును బోధించుటకే 
(శ్రి వేదవ్యాసులవారు 192 అధికరణములు, 16 పొద 
ములు, 4 అ ధ్యాయములుగల “ఉత్తర మీమాంసా 

శాస్త్రము రచించి యుండిరి. ఈ ఉత్తర మీమాంసా 
శాస్త్రము అనేక న్యాయోపబ్బంహితమయి యున్నది. 

గాడ పొదాచార్యులవారు [పధానముగ మాండూక్ష్యోప 
నివషత్తు ననుసరించి చానికి వివరణముగ “ఆగమము, 
అదె వ్రతము, వెతథ్యము, ఆలాతశాంతి అను నాలుగు 

[పకరణములుగల కారికలను రచించిరి. ఈ శారికలలో 
“వె తథ్య” [పక రణమున స్వపవ్నమునకు మిథ్యాత్వమును 

సాధించి తద్దృష్టాంతము ననుసరించి జగత్తునకు మి థ్యాత్వ 
మును స్థాపించిరి, అందు దృష్టాంత ఛాన్జాం తికములతో 

వారు చూపిన హేతువాద పాండిత్య [వకర్షకు అత 
పాొదుడు, క ణభుక్కు కూడ ఆళ్ళర్య చకితులె రి, 

(శ్రీ శంకరులు, గోవిందభగవత్పాదులకు శిష్యుల, 
ఉపనిషత్తులకు, | బప్నాసనూ,తములకు, పనిషత్తు (బహ్మనూ్మ తములకు, (శ్రీ మద్భగవద్దీత 
లకు, సనత్సుజాతీయమునకు, విష్ణు సహా ననామములకు 
భామ్యములను' వివరించియుండిరి, ఇంతియేగాక ఉపరేళ 
రూపములుగను, సా[తముల రూపముగను (శ్రీ శంకరా 
చార్య స్వాములు ' తమను అనర్గళ కవితావల్లరి దశదిశల . 
[పాకునటుల శతాధిక [గంథ రాజములను వెలయించిరి. 

ప్రవంచ మిథ్యాత్వ సాధనము : జంగమ స్థావరాత్మక 
మగు ఈ [పపంచ మిందియ గోచరమగుచుండ శుక్తి 

125 

రజతాదులవలె, స్వప్న (పపంచమువలి, మిథ్య యెట్లగు 

ననిన, దృశ్యములగు శు_క్తిరజఆాదులును న్వప్న (పపంచ 

మును ఎటుల స త్యేతరములో అటులనే యీ [వపంచము 

మిథ్య యగును. కావున దృశ్యమను హేతువు వ్యభిచారి 

యగుటచే [ప్రపంచమునకు సత్యత్వమును స్థాపింప నేరదు. 

శుక్తియందు రజత థాంతి కలిగిన పిమ్మట “ఇది 

శుక్తి” అను జ్ఞానము కలిగి అర్దానిచేత రజత| భాంతి 

తొలగును. అచట  రజతములేదు, [పపంచమనునది 

(పత్యతముగ _ గాన్చించుటయే కాక వస్తుస్థితినిగూడ 

జూచుచుండ (ప్రపంచము మిథ్యయని యెటుల చెప్ప 

నొప్పును అను విషయము విచారింప తగినది. 

(భమస్థలమున శు క్తిని జూచిన తోడనే “ఇది శు క్రొ 

అను జ్ఞానము కలుగలేదు. “ఇది రజతము అను జ్ఞానమే 

కలిగినది. ఈ జ్ఞానము (వత్యతమా ? అనుమితియా ? 

ఉపమితియా ? శాబ్లమా? అర్థాపత్తియా ? అనుప 

లబ్జియా? అనినచో శుక్తికకు చకురిందియమునకు 

సంయోగము [బా ప్తీంచి “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

కలిగిన పిమ్మట నేను రజతము నూహించుచుంటిని.” 

అను నీమొదలగు అనుభవములు" (అనువ్యవసాయ 

ములు) లేకుండుటచేత “ఇది రజతముి అను జ్ఞానము 

అనుమి త్యాదిక ము కాదు. “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

కలిగిన పిమ్మట “నేను రజతమును చూచుచుంటిని” అను 

అనుభవముండుటచేత “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

(పత్యతమేయని అంగీకరింప వలయును. చేశాంతరము. 

నందుండు రజతమునకును చతురిం| దియమునకును 

సంబంధము ఏర్పడదు గావున “ఇది రజతముూు అను 

జ్ఞానమున చేశాంతరస్థ్రమైన రజతమే భాసించునని చెప్ప 
నొప్పదు. రజతము లేకున్నను “ఇది రజతముూ అను 

(భాంతి కలుగుననిచో, విషయమే లేనితరిఅట్టి జ్ఞానమే 

కలుగదు. మరియు నేను రజతమును చూచుచుంటిని" 

అను అనువ్యవసాయము రజత స్థితిని (ధువపరచుచున్నది. 

కావున “ఇది రజతము అను (థ్రాంతిస్థలమున రజత 

మున్నదని యొప్పుకొని తీరవలెను. కాని ఆరజత మేది 

యని మాతము విచారింప వలయును. 

చెశాంత రస్థమయిన రజత మునకు చతురిం[దియము 

నకు సంబంధము పొసగదు కావున దేశాంతరస్థ రజతము 
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“ఇది రజతము” అను |భాంతియందు భాసింపనందున 

“ఇది రజతము” అను (ఛాంతి సమకాలమున నొక రజతము 

పుట్టి, యా రజత మే “ఇది రజతముో అను జ్ఞాన మున 

భాసించుచున్నదని 'యొప్పుకొనవలయును. శాని ఇట్టి 

రజతము పుట్టుటకు కారణ మేమియుండునని మొతము 

యున్నది. చమరిందియమునకును, 

పురోవర్తి వస్తువునకును సంయోగము కలిగిన పిమ్మట 
“ఇది శుక్తికో అను జ్ఞానము కలుగలేదు. అనగా ళుక్త్య 

జ్ఞానమే యున్నది. ఇది యిట్లుండ పూర్వమునం దెన్నడో 

సత్య రజతమును జూచినపు డాయనుభవము వలన రజత 

సంస్కారము జనించియుం డెను. (పకృతమున చతు 

రిం దియమునకును పురోవర్షి వస్తువునకును సంయోగము 

జనించుతరి పురోవర్హి వస్తుగత చాకచక్యము [పత్యతమై 

ఆ (పత్యతము వలన పూర్వ రజత సంస్కార. ముద్భుద్ద 

మగును. అట్టి ఉద్భుద్ద సంస్కారముతో గూడి శుక 

జ్ఞానము రజతా కారముగను, రజత జ్షానా కారముగను 

పరిణమించును. ఇట్టి రజతము నే (పాతిభాసిక రజత 

మందురు. కావున “ఇది రజతము అను జ్ఞాన మున 

భావించు రజతము శుక్త్య్య జ్ఞానము వలన పరిణమించి, 

శుక్తి జ్ఞానము వలన నివ ర్హించునటుల, ఆశ్మా౭జ్ఞానము 

వలన పరిణమించిన యీ నిఖిల|పవంచము, నాత్మజ్ఞాన ము 

వలన _ నివ_ర్షించునట్టి దగుటచేత శు కిరజతమువలె 

మిథ్యయేయని యొప్పుకొనవలెను. 

శు క్రిరజత మర్గ క్రియా కారి యగుట లేదు. భుజిం చినట్లు 

స్వప్న మువచ్చినపుడు స్వప్నమునందు న్వవ్న నమకాలమున 

భుజించుటయు, దానివలన తృ _ప్తియు కనిపించుచున్న వి. 

కావున స్వప్నము సత్యమే యగుచుండ స్వవ్నమువల 

(ప్రపంచము మిథ్య అనుట యెట్లు పొసగుననిన నమా 

ఛాన మిట్టిది. వినుము: 

ఒక డేగ తన ళక్తికొలది ఇటు నటు ఎగిరి యెగిరి 

శమమునుపొంది సాయం కాలమునకు తనగూటిశకేగిరెక్కు 

విచారింపవలసి 

లను ముడుచుకొని యుటు విశ్రమించునో, అశు ఆత్మయు 
(ap) య 

అంతఃకరణముతో తాదాళ్మా వ్రభ్యాసను పొంది, అంతః 

కరణ ధర్మములయిన అవాంకారి మమకారాదులను 

ఆత్మయం దారోపించుకొని, “నేను, నాదో అని అహం 
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రజతాదులవలె, స్వప్న (పపంచమువలి, మిథ్య యెట్లగు 

ననిన, దృశ్యములగు శు_క్తిరజఆాదులును స్వవ్న (పపంచ 

మును ఎటుల స త్యేతరములో అటులనే యీ [వపంచము 

మిథ్య యగును. కావున దృశ్యమను హేతువు వ్యభిచారి 

యగుటచే [ప్రపంచమునకు సత్యత్వమును స్థాపింప నేరదు. 

శు_ర్రియందు రజత భాంతి కలిగిన పిమ్మట “ఇది 

శుక్తి” అను జ్ఞానము కలిగి అర్దానిచేత రజత| భాంతి 

తొలగును. అచట  రజతములేదు, [పపంచమనునది 

(పత్యతముగ _ గాన్చించుటయే కాక వస్తుస్థితినిగూడ 

జూచుచుండ (ప్రపంచము మిథ్యయని యెటుల చెప్ప 

నొప్పును అను విషయము విచారింప తగినది. 

(భమస్థలమున శు క్తిని జూచిన తోడనే “ఇది శు క్రొ 

అను జ్ఞానము కలుగలేదు. “ఇది రజతము అను జ్ఞానమే 

కలిగినది. ఈ జ్ఞానము (పత్యతమా ? అనుమితియా ? 

ఉపమితియా ? శాబ్వమా? అర్థాప క్రియా ? అనుప 

లబ్జియా? అనినచో శుక్తికకు చకురిందియమునకు 

సంయోగము [బా ప్తీంచి “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

కలిగిన పిమ్మట నేను రజతము నూహించుచుంటిని.” 

అను నీమొదలగు అనుభవములు" (అనువ్యవసాయ 

ములు) లేకుండుటచేత “ఇది రజతముి అను జ్ఞానము 

అనుమి త్యాదిక ము కాదు. “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

కలిగిన పిమ్మట “నేను రజతమును చూచుచుంటిని” అను 

అనుభవముండుటచేత “ఇది రజతము అను జ్ఞానము 

(పత్యతమేయని అంగీకరింప వలయును. చేశాంతరము. 

నందుండు రజతమునకును చతురిం| దియమునకును 

సంబంధము ఏర్పడదు గావున “ఇది రజతముూు అను 

జ్ఞానమున చేశాంతరస్థ్రమైన రజతమే భాసించునని చెప్ప 
నొప్పదు. రజతము లేకున్నను “ఇది రజతముూ అను 

(భాంతి కలుగుననిచో, విషయమే లేనితరిఅట్టి జ్ఞానమే 

కలుగదు. మరియు నేను రజతమును చూచుచుంటిని" 

అను అనువ్యవసాయము రజత స్థితిని (ధువపరచుచున్నది. 

కావున “ఇది రజతము అను (థ్రాంతిస్థలమున రజత 

మున్నదని యొప్పుకొని తీరవలెను. కాని ఆరజత మేది 

యని మాతము విచారింప వలయును. 

చెశాంత రస్థమయిన రజత మునకు చతురిం[దియము 

నకు సంబంధము పొసగదు కావున దేశాంతరస్థ రజతము 

20 

అదె తము 

“ఇది రజతముో అను [థాంతియందు భాసింపనందున 

“ఇది రజతము అను [భాంతి సమకాలమున నొక రజతము 

పుట్టి, యా రజత మే “ఇది రజతముో అను జ్ఞానమున 

భాసించుచున్నదని 'యొప్పుకొనవలయును. శాని ఇట్టి 

రజతము పుట్టుటకు కారణ మేమియుండునని మొతము 

విచారింపవలసి యున్నది. చమరిందియమునకును, 

పురోవర్తి వస్తువునకును సంయోగము కలిగిన పిమ్మట 
“ఇది శుక్తికో అను జ్ఞానము కలుగలేదు. అనగా ళుక్త్య 

జ్ఞానమే యున్నది. ఇది యిట్లుండ పూర్వమునం దెన్నడో 

సత్య రజతమును జూచినపు డాయనుభవము వలన రజత 

సంస్కారము జనించియుం డెను. (పకృతమున చతు 

రిం దియమునకును పురోవర్షి వస్తువునకును సంయోగము 

జనించుతరి పురోవర్హి వస్తుగత చాకచక్యము [పత్యతమై 

ఆ (పత్యతము వలన పూర్వ రజత సంస్కార. ముద్భుద్ద 

మగును. అట్టి ఉద్భుద్ద సంస్కారముతో గూడి శుక్త్య 

జ్ఞానము రజతా కారముగను, రజత జ్షానా కారముగను 

పరిణమించును. ఇట్టి రజతము నే (పాతిభాసిక రజత 

మందురు. కావున “ఇది రజతము అను జ్ఞాన మున 

భావించు రజతము శుక్త్య్య జ్ఞానము వలన పరిణమించి, 

శుక్తి జ్ఞానము వలన నివ ర్హించునటుల, ఆశ్మా౭జ్ఞానము 

వలన పరిణమించిన యీ నిఖిల|పవంచము, నాత్మజ్ఞాన ము 

వలన _ నివ_ర్షించునట్టి దగుటచేత శు కిరజతమువలె 

మిథ్యయేయని యొప్పుకొనవలెను. 

కుక్రిరజత మర్గ| క్రియా కారి యగుట లేదు. భుజిం చినట్లు 

స్వప్న మువచ్చినపుడు స్వప్నమునందు న్వవ్న నమకాలమున 

భుజించుటయు, దానివలన తృ _ప్తియు కనిపించుచున్న వి. 

కావున స్వప్నము సత్యమే యగుచుండ స్వవ్నమువల 

(ప్రపంచము మిథ్య అనుట యెట్లు పొసగుననిన నమా 

ఛాన మిట్టిది. వినుము: 

ఒక డేగ తన ళక్తికొలది ఇటు నటు ఎగిరి యెగిరి 

(శమమునుపొంది సాయం కాలమునకు తనగూటి కేగి రెక్కు 

లను ముడుచుకొని యుటు విశ్రమించునో, అశు ఆత్మయు 
(ap) య 

అంతఃకరణముతో తాదాళ్మా వ్రభ్యాసను పొంది, అంతః 

కరణ ధర్మములయిన అపహాంకారి మమకారాదులను 

ఆత్మయంచారోపించుకొని, “నేను, నాదో అని అహం 
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అది (తము 
చ్ తలే 

ద్వారమునబయలు వెడలిన అంతఃక రణవృత్తులను తనయం 

చారోపించుకొని “నేను కర్తను, నేను భోక్తను, నేను 

సుఖిని, నేను దుఃఖిని అని అనేకవిధముల క్లేళముల 

నొంది వి శాంతినిగోరి పరుండును. ఆ తరుణమున 

నర్వేం|దియములు మనన్సునందు లయించును. అట్టి 

నమయమున జా[గదవస్థయంద నుభవముల వలన జనించిన 

సంసా రములతో గూడిన అవిద్య యొక్క పరిణామము 

లగు స్వాప్నిక పదార్థములను జూచును. ఆ సమయము 

నందు గలిగిన జ్ఞానము (పత్యవాత్మక మగుట చేత స్మృతి 

యని యనిపించుకొనదు. (పత్యతాత్మక మగుటవలన 

దార్థములకు స్థితి నొప్పుకొనవలయును. ఆ స్వప్న 

పచార్థములగు గజతురగాదులు స్వీయ నివాసమునకు 

దగని ఈ శరీరమునందే గోచరించుటవేత, సత్యము 

లనుటకు వీలులేదు. ఐం | దజాలికుడు [పాసాదమును 

(మింగుచున్నట్లు ఆతని మాయచే కనిపించును. కాని 

అతని ముఖమున |పాసాద.మునకు (పవేశించు యోగ్యత 

లేనందున (పాసాద నిగరణమునకు అయోగ్యమగు నతని 

రగ రని 

ముఖమునందు అగువడు (పాసాద నిగరణము మిభ్య 

యగునట్లు, స్వాప్నిక గజతురగాదులు మిథ్యయే అని 

యొష్పుకొనవలయును. ఈవిషయము నే (శ్రీ గాడ పొదా 

చార్యులవారు తమచే రచింపబడిన మాండూక్యోపనిష 

త్కారి కలయందు వై తథ్య| పక రణభున మొట్టమొదటనే 
“వై తథ్యం సర్వభాచానాం స్వప్న ఆహుర్మనీపిణః | 

అంతస్థానాత్తు భేచానాం సంవృత త్వేన పాతునా” 

అను కారికచే న్పష్ట్రముగ జెప్పిరి. 
వై గొడపాదశారిక వలన “వ పదార్థము తనకు 

తగని (ప్రదేశమున గోచరించునో ఆ పదార్థము మిథ్య” 
యని తేలినది. స్వాప్నిక పదార్థము లట్టివి కావు. మరే 
మనిన జీవుడు చేశాంతరమున “కేగి యోగ్యస్థలముల 

యందుండు గజతురగాదుల నే నె జాచును. కావున 

స్వప్నమునందు  గోచరించు గజతురగాదులు సత్యములే 

కాని మిథ్య కావని శంకింప జనదు. ఇట్టి ఆశంకను తొల 

గించుటేే శీ) గౌడపాదాచార్యులవారు చె నుదహ 

రించిన. కారిక తరువాత, 

M7 దర్భ త్వా చ్చ కాలస్య గళ్వాదేశాన్న పళ్యతి;” 

అని కారికను (వాఫియుండిరి. “అనగా ఒకనికి కాళి 

'కేగినటుల న్యప్న ము వచ్చినది. కాశి శకేగవలెననిన వీమా 

నముచే నేగినను నాలుగు గంటల కాలమైన కావలెను. 

క్షణ కాలమున న్వప్నమునందు కాళి కేగినటులకనిపించును. 

ఇంత న్వల్పకాలమున దీర్ధ్ర కాలమునందు |పయాణము 
చేయదగిన కాశికి ఆతడు [పయాణముచేయ నేరడు కావున 

స్వాప్నిక పదార్థములు తగని యీ శరీరమునందే గోచ 
రించునని యొప్పుకొని త్రీరవలెను. అందుచే స్వాప్నిక 

పదార్థములు మిథ్యయు యని తేటపడుచున్నది. 

స్థూలళ రీరముతొ కాళి కేగుటకు దీర్గ కాలము కావలెను 

కాని లింగదేవాముతో కాళికేగుటకు దిర్హ కాలము అవ 

సరములేదు. కావున జీవుడు లింగ బేహూముతో మాత్రము 

కూడుకొని శ్రీ ఘకాలముననే కాశికి బోవచ్చును. అచట 
పదార్థ ములను జూడవచ్చును. అందుచే స్వాప్నిక పదార్థ 

ములు తగు [వదేశముననే గోచరించుటచే సళ్యమేయని 

శంకింపరాదు. అట్టి శంకను తొలగించుట శే (శ్ర "గౌడ 

దాపాచార్యులవారు వై వ కారిక యొక్క ఉ _త్త రార్ధమును 

“పతి బుద్ధళ్చ వై_ వె నర్వ న్తన్మి నైశే న విద్యకే 

అని చెప్పియుండిరి. ఒక పురుషునకు తణకాలములోనే 

_ కాళి శేగి కాళీ విశ్యనాథునకు అభిపేకము చేయు 

చున్నట్లు స్వప్నము కలిగెను. వెంటనే ఆతడు మెలకువ 
గాంచెను. ఇట్టిసనమయమున అత డుండవలసినచేటు తన 

గృహమా, లేక కాశీవిళశ్వనాథుని యాలయమా అనిన చో, 

అతడు తన గృహమున పడకటింటియందు శయ్య వె 

నున్నట్లు స్వప్నము రాలేదు కావున తణమా[తమున 
ఇంటికి జేరలేదు. కాశీవిశ్వనాథునకు అభిషేకము జేయు 

చున్నట్లు న్వవ్నములోనుండి మెలకువ గాంచెను. కావున 
అతడు కాశీవిళ్వనాథుని యాలయములో నే యుండకవడక 

టింటియందలి శయ్యమీద నే ఉండుటచే స్వప్నమునందు 
'దేశాంతరమునందుండు పదార్థములను జూచుటలేదు. 
ఇక ఏమనిన నిిదాది 'దోషముతోగూడ్తి _పూర్వానుభవ 

జనిత సంస్కారసహితమగు అవిద్యవలననే జనించిన 
స్వాప్నిక పదార్థములను . అయోగ్యమగు నీ చేహము 
నందే జూచును. కావున స్వాప్నిక పదార్థములు మిథ్యయే 

యని యొప్పుకొనవలయును. అశ్హు జ్యగ్రదవస్థయందు 

గోచరించు నిఖిల (ప్రపంచము మిథ్యయే. యని అలిసి 

కొనదగును. 
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స్వాప్నిక పదార్థములు జా గత్తునందు గోచరించక 

పోవుటచే మిథ్య కావచ్చుననిన, అట్లగుచో జ్యాగదవస్థ 

యందు గోచరించు పదార్థములు న్వప్నమునందు గోచ 

రించక పోవుటచే నవియు మిథ్యయే యనవలయును. 

అనగా పరస్పర వ్యభిచారులగుటచే రెండును మిథ్యయే. 

“స్వవ్న కాలమున పదార్థములు సత్యములుగా గోచరించి 

(పబ్ నొధావస్థయందు మిథ్య యగునట్లు జా[గద వస్థయందు 

గోచరించు. న్ (వపంచము అనగా (బహ్మ భిన్నమగు ఈ 

నిఖల [పపంచముకూడ మిథ్య యగుచున్నది. “నేను 

(బహ్మన్వరూపుడను” అను జ్జూన నిష్టా గరిష్టునకు (ప్రపంచ 

ఖాన మే. లేనందున నిఖిల (ప్రపంచము మిథ్యయే యని 

యొప్పుకొనవలయును, 

ఆత్రైక్య సాధనము: ఆత్మత_త్త్వమును లిచారించుచోే 

(పత్యతాది (పసమాణములకు విరోధము వాటిల్లునుగాన 

ఆశె తై క్యమును జెప్పుటకు వీలుపడదు. ఎట్టనిన : 

“నేను” అనెడి జ్ఞానము వేరు వేరుగ వతి చేవామునం 

దును పత్యతముగ కన్చట్టుచున్నందున. 

(ప్రత్యయ "భఖీదముండు (పతి దెహమందును. నాత్మ 

వేరు” అను అనుభవముచే ఆత్మ (పతి 'దేవాము 

నందు "వేరగుచున్నది. అట్లు కాక ఆత్మ యొక్క టియే 

యన్న చో “నేను, వీడు” అను వ్యవహారము లోపించును. 

అందుచేత ఆత్మలు అనేకములనుటకు (బత్యతము 

[పమాణము.ఇట్టి ఆత్మ భేదము నొప్పనిచో “నేను, వీడు” 

వ్యవహారము మరియొక విధమున సిద్ధింపనందున, 

అను అర్థాప త్తి పమాణముచే గూడ ఆత్మభేదము సిద్దించు 

చున్నది. శరీరములు అనేకములు గావున గవాదులవలె 

వాటియందుండు ఆత్మ లనేకములు. లేక [పతిదేవాము 

ఇటు “అవాం 
(౧౧ 

నందును “నేను, నేను అను జ్ఞానము "వేరుగ నుండుటచే 

ఆత్మ (పతి శరీరము నందును వేరుగ నుండును అను 

అనుమాన. [పమాణముచే గూడ ఆత్మ భేదము సిద్దించు 

చున్నది. 

“అదితీ, రేవా, గన్గర్వా, మనుష్యాః, పితరో, 2 నురాళి” 

అను |శుతి వాక్యమును, “దేవ, దానవ, గంధర్యా, యత, 

తస, కిన్న రాః”అను పురాణవచనమును, ఆత్మ భేదమునే 

బోధించుచున్న వి. కావున ఆత్మలు భిన్న ములనుటయందు 

శబ్దము. కూడ '|పమాణము. 

అదె తము 

ఇన్ని [ప్రమాణముల వలన ఆత్మభదము సిద్దించుచుం 
అదె గతము * అనునది యెట్లు సిద్దించునను (పశ్న 

ముదయించుచున్నడి. 

మరియు ఆశతై కత్యముసే అంగీకరించినచో నర్వ 
దేహములయం చుండు ఆత్మ యొక్కటియే గాన ఒకడు 

దుఃఖంచిన నందరు దుఃఖంచుటయు, ఒకడు నుఖంచిన 

నందరు సుఖంచుటయు సంభవించును. అశ్సే దేవాది 

సర్వ చేహాముల యందుండు ఆత్మ యొక్కటి గావున, 

దేవతలు సర్వజ్ఞు లగుటచే మనుష్యులు గూడ సర్వజ్ఞులు 

కావలసివచ్చును. అట్టగుచో _ విధినిషేధళా(స్త్రములు 
వ్యర్థములు కావలసివచ్చును. అశు ఒకడు బద్దుడగుచో 

నందరు బద్దులు ఒకడు ముక్తుడగుచో నందరు ముక్తులు 
కావలసివచ్చును. కావున (పత్యజానుమాన శద్దార్థాప త్తి 

[వమాణ సిద్ధమగు ఆశ్మా సకత్వమును అంగీకరింప 

వలయును. అట్టు అంగీకరించినచో నదె. వ్రత మెట్లు పొనగు 

నని శంకింపజనదు. 

ఒకని కే బాల్య్యావస్థ యందు “నేను బాలుడను' అను 

జ్ఞానముండినను, కామారావస్థయందు “నేను బాలుడనుి 

అను జ్ఞానముండక, “నేను కుమారుడను” అను జ్ఞాన. 

ముండును. వాని కేయౌవ నావస్థయందు “నేను బాలుడను, 

నేను: కుమారుడను” అను జ్ఞానముండక “నేను యువకు 

డను” అను జ్ఞానముండును. అశ్హు వార్గక్యమునందు “నేను 

బాలుడను, నేను-కుమారుడను, నేను యువకుడను” అను 

జ్ఞాన ముండక “నేను వృద్దుడను” అను జ్ఞానమే ఉండును. 

అట్టగుటచే ఒకనికే ఆయా యవస్థలయందు నేను జాలు 

డను, నేను కుమారుడను, నేను యువకుడను, నేను వద్ధు 

డను” అనునట్టి జ్ఞాన భద మున్నను, ఊఉజాననేకము కాక 

ఒక జే యగుచుం జెను. కావున “చేను, నేను అను అహాం 

(వత్యయ భేదము. ఆత్మకు అనెకత్వమును స్థాపింపనేరదు. 

కనుకనే (పత్యవ [ప్రమాణము వలన ఆత్మకు అనేకత్వము 
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సిద్దింపదు. 
య ॥| 

మరియు ఆత్మ శ్రైళవాద్యవస్థాభదముచే ననేక 

మన్నచో, నొకనిచే ననుభూతమగుదానిని మరి యొకడు 

సృరింపక పోవుట వలన “బాల్యమునందు నేను కందుక 

ముతో [కీడించితిని” అని వృద్ధుడు: న్మరింపకపోవును. 

కావున జ్ఞాన భేద మున్నను జ్ఞాన విషయ .అవొం (పత్యయా 
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ఆదై్వైతము 

ర్ధమగు ఆత్మకు భేదము సిద్ధించనం దున పత్యత (ప్రమా. 

ణము వలన ఆత్మ భేదము సిద్ధించదు. 

స్థూల సూత్మ కారణచేపాములు, జా [గత్సవ్న 

'దేవాములు వేరైనన్తు అహం (పత్యయార్థమగు ఆత్మకు 

భేదము లేనందున “శరీరములు భిన్నములు కావున ఆత్మ 

అనేకములు అను అనుమాన [ప్రమాణము కూడ ఆత్మా 

నేకత్వమును సాధింప నేరదు. 

ఎట్టు స్థూల నూత్ము కారణ దేహ 'ఛేదములచే ఒక్కటి 

యగు 'ఆకకు భోగములు వేరువేరుగ నుండునో, అశ్టే 

ఆత్మ యొక్కటియే మైనను దెవాదిదేవా భేదముచే ఒక 

యాత్మ కే భోగములు వేరు వేరుగ నుండును. కనుకనే 

దేవాది దేవాములు భోగాయతనములు గాని, ఆత్మ భేద 

ద్యోతకములు ' కావు. ఆ కేవాములయంచే రూవ శేజ 

స్స భావముల భేద మగపడుచున్నది కాని, చేతన ఖేద 

మగపడనందున, ఆత్మ విషయకమగు “నను” అను జ్ఞాన 

మెప్పుడును ఒక విధముగనే యుండుటచే “అదితి-కేా 

గంధ ర్వా” అను |శుతి ళరీరభేద (పతిపాదన పరమే కాని 

ఆత్మ భేదమును జెప్పునది కాదు. 

ఒక శరీరమునందే అవయవ భేదము నా[శయించి 

శిరస్సు, హస్ఫములు, పాదములు అనెడి వ్యవహార మెట్లు 

కలుగుచున్నదో, అశ్లే యాత్మ యొకశేనను, శరీరభేదము 
నా|శయించి, “నేను నీవు, అతడు, బేవతలు, దానవులు 

అను వ్యపవోరము కలుగుచున్నరే కాని, ఆత్మ భేదము 

ననునరించి కానందున “దేవ దానవ గంధ ర్వాః = అను 

వచనములుకూడ ఆత్మ భేదమును బోధింప 

నేరవు. ఇళ్లు “సవ, నేను” అను వ్యవహారముళరీర భేదము 

పురాణ 

నాశ్రయించి. ఉపపన్నమగుటచే ఇట్టి వ్యవవారా౭ న్య 
ఛానుపపత్తి సంభవింప నందున, అత్మలకు అ నేకత్వ 

మును నాధించుటయందు 

కానేరదు. 

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు (వొ_ప్పించును. 

అవి యనేక విధములు. అట్టి వుణ్య పాపములకు కర్మ 

కారణము. “యత్కర్శకురుశే తదభి సంపద్య త” “యశా 
కారీ యథా చారీ తథా భవతి” అను [శుతులు “ఆయా 

కర్మలు ఆయాకర్మ ఫలభో క్రలు ననేకవిధము” లనిబోధిం 
చుటవలన కర్మవై చిత్యముచేతనే నుఖదుఃఖాది వైచి 

ఆరాప తియు (ప్రమాణము 
థి జాల 

[(త్యము ఉపపన్నమగుచుండ, “నా త్ర్యైకత్వము నొప్పినచే 

ఒక డునుఖించుచుండిన నందరు నుఖంపవలయును ఒకడు 

దుఃఖంచిన నందరు దుఃఖంవవలయును” 

యును నంభవింపదు. 

అంతటను ఆత్మయే నయముగ ఆయా బుద్ధివృత్తుల 

ననుసరించి విషయములను ెలిసికొనును. చేపాములు 

అనేకములుగాన 'దేహముల యందుండు బుద్ధి వృత్తులు 

గూడ అనేకములు. దానివలన బుద్దివృ త్తి త్రియగు జ్ఞానము 

కూడ పతి 'దేహమునందును వేరువేరుగ నుండును. 

ఆ జ్ఞానము చతురిం[దియమువలె స్వసంబద్ధమగు విషయ. 
మును మా(తమే భాసింప జేయును. పరిచ్చిన్న మగుటచే 
సర్వ పదార్థ సంబంధము ఆ బుద్ధి వృత్తి లికి సంభ వింపదు, 

కావున నొకడు న ర్వజ్ఞుడై న నందరకు సర్వజ్ఞ త్వము 

పొ పించదు. ఎట్లునిన కస్తోత్ప త్తి తి కారణమును, విభువు 

నగు నాకాళశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సంబంధ 

ముండినను, ఎచట ఖీరి దండముచే కొట్టబడునో అచట నే 

శబ్దము పుట్టును కాని భర్యాదులున్న (పతి న్థలమునందు 

శబ్దము పుట్టుట లేదు. అశ్లే ఆత్మ పరిపూర్ణము, వకము, 

అయినను, పదేహమునందు బుద్ధివృ_త్తికి సం బంధముండునో 
అక్కడ నే (ఆ చేవోవచ్చేదముగననే) జ్ఞానము కోలుగును 

కాని మరియొక స్థలమున (ఇతర చేవావచ్చేదముగ) 

జ్ఞానము కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తులు అనేకము 
అగుటచే వ్యాపకములు కానందున “ఆకై కత్వ మొప్పి 

నచ ఒకడు సర్వజ్ఞుడగుచో నందరు సర్వజ్ఞులు కావలెను” 
అను ఆప త్తియు సంభ వింపదు. 

కనుకనే కించిద్ జ్ఞులకు (పవృ త్తి నివృత్తి తీ హేతువులు 

కావున విధి నిషేధ శా(స్త్రములకు ఆనర్థక్యము సంభ 

వింపదు. [పాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పుటచే 

“తద్యోయో దేవానాం పత్యబుధ్యత న వవ తదభవ 

త్త థర్షీ అణాం తథా మనుపాగణాం” అను [శుతి ననున 

రించి "వేదాంత (శవణ జన్య జ్ఞానముచేత [పత్యభిన్న 
మగు పరమాత్మను చేవ బుషి. మనుష్యులలో నెవడు 

శెలిసికొనునో వాడే ముక్తు డగును. అందువలననే ఆత్మ 

యొక్క-శునను “జ్ఞానాదేవతు కెవల్యం” అను నీయమమ 

(శవణమున ఆత్మజ్ఞానము చేతనే ముక్తు డగును. కనుకనే 

“ఆశతై్మెక్యము నొప్పినచో నొకడు ముక్తు డెనను, బద్ధు 

అను నావ త్రి 
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 డైనను అందరు ముక్ష్తులుకాని, బద్దులు కాని కావలెను” 

అను నాప త్తియు నంభవింవదు, 

అ'నేకములని 

చెప్పు ఈ పతమునందే ఈ దోషము లన్నియు నంభ 

వించును. 

పరపక్షమున దోషములు : వలన సర్వవ్యాపక ములు 

అనేకములు నగు నాత్మలు పరన్పరము పరస్పర మనో 

బుర్ధ్యాదులతో అన్ని చేవాములయందు కలిసికొనుటచే 

నొకడు దుఃఖంచిన నందరు చుఃఖంచుటయు, ఒకడు 

సుఖంచిన నందరు నుఖంచుటయు నొకడు బద్దుడైన 

నందరు బద్ధులగుటయు, నొకడు ముక్తుడైన నంచరు 

ముక్తులగుటయు సంభవించును. మరియు “ఏయే వస్తువు 

ఇతర వస్తువులకంశు వేరుగనుండునో, ఆయా వస్తువు 

పరిచ్చిన్న మనబడును” అను న్యాయముచేత ఆత్మలు 

అనేక మైనచో వాటికి నితర భేదము |పొ_ప్తించునుగావున 

ఆత్మ లన్నియు పరిచ్చిన్నము అగుటచే వాటికి పూర్ణత్వము 

పొసగదు. పూర్ణత్వమే యున్నచో ననేకత్వము సమ 

కూరదు. పరస్పర విరుద్దములగు నీశెంటికి నాత్మల 

యందు నమావేశమును [దిహ్మకూడ నిగ్వహిం పజాలడు. 

కావున 

చున్నది. 

గ“ ఆకాథవ త్సర్వ గతళ్చ నిత్వః, పకన్తథా నర్వ 

భూ తాంత రాత్మా 1 పకో 'దేవ స్సర్వ భూ తేషు గూఢః, 

పకస్సన్ బహుధా విచచార । ఏక వవహి భూతాత్మా, 
నిరపేక్ష. వకవవ, సాతీ వక స్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ 

సర్వం, అశరీరం శరీరే వ్వనవనే ప్వవస్థితమ్ | మహో న్హం 

విభుమా శ్మానం మత్వా ధీరో నళోచతి” ఇత్యాద్యాతై నై 

కత్వ నిత్యత్వ పూర్ణత్వ బోధక |శుతుల చేతను, “నిత్య 

స్సర్వ గతస్థాణుః, నిత్యస్సర్వ గతోప్యాత్మా కూటస్థో 

దోషవర్డితః | ఏకస్స న్ఫిద్య తే (థాంత్యా మాయయా న 

స్వరూపతః” ఇత్యాదిన్మృతుల చేతను ఘటాదుల యం 

దున్న ఆకాళశమువలె సర్వ శరీరముల యందున్న ఆత్మ 

పరిపూర్ణు డగుటచేత ఒక్కడే యని నిర్ణయము. ఇట్టి 

నిర్ణయమే సిర్ధాంతమగుట వలన “పూర్ణములు కాకపోయి 

నను ఆత్మలు ' పరిచ్చిన్నములు, అనేకములు, చిదూప 

ములు” అను పఠము గూడ తొలగింపబడెను. 

ఇదియునుగాక ఆత్మలు పూర్ణ ములు, 

ఆశతైగకత్వము అవశ్యాంగీ కార్య మగు 

అద్వైతము 

మరియు ఆత్మ అంశరహితమగుట వలనను, సర్వ[పకా 

శకమగుట చేతను, నర్వసాకియగుట చేశను, అంతటను 

అవాం (పత్యయార్థమగుట చేతను, ఇంకను ఇట్టి అనేక 
యుక్తుల చేతను ఆత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింవబడు 
చున్నందునను, ఆత్మ పూర్వోపదర్శిక (కుత్మి న్మృతియు క్రి 
(వామాణ్యము చేతను ఆత్మ ఒక్కటి అనియే సిద్ధాంశము. 

పరమాత్మ  జీవాశై్మకసాధనము : అదె వశము 
[(శుత్యాది (పసిద్దమని తలిపీకొసియుంటిమి. అదె ్వ్రతమును. 

బోధించు (శుతులు “త త్త మసి” “అహం బవ్మోన్ని" 

“అయమాత్మా నర్వానుభూః” “ఆతై వేదం సర్వం” 

మొదలగునవి కలవు. అవి అదె ్రతమును బోధింప 

జాలవు. తత్త్వమసి అను వాక్యములో తత్స్ త్వం, అసి 
అను మూడు పదములు గలవు. అందు “తక్” అను 

పదము సర్వజ్ఞైత్వ విశిష్టమగు చిత్తును, “త్వం” అనుపదము 
కించిద్ జ్ఞత్వ విశిష్టమగు చిత్తును బోధించును, “విరుద్ద 
ధర్మములు కల ఘట,పటముల ,కె_క్యము పొనగునటుల 

విరుద్దములగు సర్వజ్ఞక్వ కించిద్ జ్ఞ త్వ రూప ధర్మములు 
గల పరమాత్మ, జీవాత్మలకు ఐక్య మెన్నడు సంభవము 

కాదు అనీ శంకింవరాచు. 

తత్త ప్రమస్యాది వాక్యములు జహదజహల్ల కణచే 
చిద్విషయకమగు “చిత” అను నిక్వికల్పక [పత్యతమును 
బోధించును. జహదజహాల్ల కణ యనగా శబ్జార్గమున 

కొంత భాగమును విడిచి కొంత భాగమును విడువక 
కదా రైక దేశమును బోధి ంచునది. అరి యెట్లనిన 

“త త్ర్వమసి” అను స్థలమున “కక్” అను పదమున కర్ణము 

సర్వజ్ఞ త్వ విశిష్ట చిత్తు. “త్వం”'అను పదమున కర్ణము 

కించిద్ జ్ఞత్వ విశిష్ట చిత్తు. “తత్, త్వం” పదములు రెండును 
సమాన విభ క్రికములగుట చేత ఈ రెండు పదములకు 

సామానాధథిక రణ్యము కలదు. పదములయందుండు 

సామానాథిక రణ్యము పశార్థ బోధకత్వమే. అందుచేత 

“శత, త్వం” అను రెండు పదములు ఏకార్థమును 

బోధింపవలయును. వరస్పర విరుద్ధ ధర్మములుకల “తత్, 

త్వం” పదార్థములగు సర్వజ్ఞత్వ విశిష్ట, కెంచిద్ జ్ఞత్వ 

విశిష్ట చిత్తులకు అభేదము పొనగనందున ఇచట “జవాద 
జహాశత్సా పర్ణ” అను లతణా వృత్తిని అంగీకరింప 

వలయును. అనగా కచ్చా రైక దేళశములగు నర్వజ్ఞత్వ, 
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అద్వైతము 

కించిద్ జ్ఞత్వ _వెశిష్ట్ర ములను విడిచి విశేష్యమగు కేవల 

చిత్తును మాత మే బోధించును. కావున జవహాద జహా 

శ్ప్వార్గలతణచే "తత్త్వమసి “ మొదలగు మహో వాక్య 

ములు శేవల చిద్విషయకమగు “చిత” అను నిర్వికల్ప 

బోధను. గలుగ జేయును. . 

నిర్వికల్ప బోధస్వరూపము : “నిర్వికల్ప బోధియనగా 

పదార్థమునందు పధర్మముగాని, ఏనంబంధముగాని 

భాసింపక, కేవల పదార్థ విషయకమగు బోధయగు 

చున్నది. శబ్దమువలన కలిగెడి బోధ  నవికల్చ్పకమే 

యగును కాని నిర్వికల్పకము కానేరదు అను తార్కిక 

నియమము ఉండగా “త త్త మసి” అను మహాకావ్యము 

వలన నిర్వికల్పకబోధ యెట్లు కలుగునని ళంకింపజనదు. 

శక్తివాదములో విశేవకాండమున ఆకాశపద శక్తి 
నిరూపణ. (పస్తావమున ఆకాశ పదము వలన శద్దా[ శయ 

'త్వేన ఆకాశబోధ కలుగునని ఉపపాదించి “అస్తువా 

పదాదపి నిర్వికల్పక బోధకిఆకాశపద మువలన నిర్వికల్పక 

బోధ. కలుగుగాక అని తార్మి-కా|గేనర చ్మకవర్తియగు 

శ) గదాధర భట్టాచార్యులవారు [వతిపాదిం చిరి. కావున 

మున స్పష్టముగ చెప్పియుండిరి. కావున “త త్త మసి” 

అను మహావాక్యమువలన చిత్తునకు చిత్తునకు అభేద బోధ 

కలుగ నేరదని శంకింప జనదు. 

“త త్తమ అను వాక్యనువలప “చిదభిన్న ము 

చిత్త అను బోధ కలుగునని అద్వైతులు చెప్పియుండ 

లేదు. “తత్త్వమసి” అను వాక్యమువలన సర్వజ్ఞ తప 
చి a= 

లకిత కించిర్ జ్ఞతోన లతిత చిద్విషయక “చిత్” అను 
బోధ మా[తము కలుగుననియే అదె ఏత సధాంతము, 

దీనిని మ్మాతము విస్మరింప తగదు, 
& 

“భూతలము ఘటము కలది" అను జ్ఞానమును నివ 

ర్రింప జేయునది "భూతలము ఘటాభావము కలది” ఆను 
జాన మే. అనగా తద్వత్తా బుద్దికి తదభావవతా జ్ఞానము ర్త వ ధ హః 

ఐ శక 

గు 

(నిశ్చయము, [పతిబంధక ము (నివర్శకము) అశ “నేను 

పదమువలన నిర్వికల్పక బోధతార్కిక నమ్మతమేశాని 
తార్కిక విరుద్దము కాదు, 

“త త్వమసి” అను వాక్య మునందుగల తర్, త్వం” 

అను. పదములు: జహదజవా త్స్వార్ధచేత చిత్తును, చిత్తును 
బోధించుననునపుడు, ఆ శెండు చిత్తులకు అభేదము 
చెప్పిన “చిదభిన్నము చిత్తు” అను బోధ కలుగునని చెప్ప 
వలెను, ఇట్టి బోధ: తార్కిళాది నర్వమత విరుద్దము. 
ఎందువల్ల నన. శబ్దజన్య జ్ఞానము సంశయ వారకమగును. 

నంశళయమును. దొలగింపని శబ్దజన్య జ్ఞానము ఉండ నేరదని 

తార్కికులు చ*విరూపోవ స్థిత యో రేవ శాబ్దబోధః” 

భిన్న ములగు. ధర్మముల పురన్సరముగ శబ్దముల: వలన 

నుపస్థితములగు. వచదార్గములశే అభేదాన్వయ బోధ 
నుంగికరించిరి: కనుకనే “నీడోఘటళి” అను. స్థలమున 

నీలత్వ, ఘటత్వరూప భిన్నధర్శ పురస్సరముగ నుపస్థిత 
మగు. నీలఘటముల కఖేద. బోధ కలుగును. “ఘటో 

ఘటః* అను: స్థలమున నేకధర్మమగు. ఘటత్వ పురస్సర 
ముగ నుపస్థితములగు ఘట ములకు అభేద బోధ నంశయ' 

మును నివారింపనందున, కలుగనేరదని వ్యుత్చ త్తి వాద 

(బహ్మమును కాను” అని అజ్ఞ్వానికిగల మిథ్యా జ్ఞాన 

మును బోగొట్టునది “నేను [బహ్మమును” అను జ్ఞానమే. 

అనగా తదభావవత్తా జ్ఞానమును (పతిబంధించుటకు 

తద్వతా జ్ఞానము నమర్థమ గును. “త త్త్వమని” అను. 

వాక్యము వలన కలఠిగడి “చిత్” అను నిర్వికల్ప కానము 

తదభావవాదుల నవగాహింప జాలనందున “నేను (బవ్మా 

మును గాను అను నజ్జానికి నీరూఢమగు జ్ఞానమును 

తొలగింపలేక “తత్త్వమసి” అను వాక్యోప దేళము నిరర్గ 
క మే యగునని శంకింపరాదు, 

“త త్త్వమని”* అను. వాక్యము వలన జనించిన జ్ఞానము 

తదభావవాదుల నవగాహింపక అజ్ఞాన జనితమగు “నేను 

దిహ్మానుగాను' అను జ్ఞునమును. తొలగించుననియే, 

అదె షతి' చెప్పెను. “తత్త్వమసి అను మవోవాక్య జనిత 

మగు 'చితీ” అను జ్ఞానము స్వరూపము చేతనే నూర్యుడు 

తిమిరమును, గారుడమం[ తము | సర్పవిషమును దొల. 

గించినటుల, అజ్ఞాన జనితమగు థాంతుల నన్నిటిని తొల 

గించుననియే' అదె ఏత సిద్ధాంతము. ఇట్టి నిర్వికల్ప కబోధ 

కలుగజేయుటశే “త _త్త్వమస్వ్యాిది మవోవాక్యములకు 

అఖండార్థత్వమును అ_దె్వతులు అంగీకరించియుండిరి. ఈ 

విషయమునే 

శ్లో॥ సంనర్గా నంగి సమ్యగీ హేతుతా యాగిరామియం 

ఉక్తా౭ ఖండార్గణతా' య్యా త త్చాతిపది కార్థ ఈ౫| 

“అని చెప్పియుండిరి. 
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మరియు (భాంతి మూలకము లగునట్టి కుళంకలను 

దొలగించుకొనలేక “న ఆత్మా తత్త్వమసి” అనుచోట 

'అతత్ , త్వం, అసి? అని కొందరును, తస్మై, త్వం, అసి” 

అని కొందరును, “లేన, త్వం, అసి” అని అన్యులును, 

“తస్య, త్వం, అసి” అని మరికొందరును- ఇట్లు అనేకరీతుల 
లు_వ్రవిభ క్రికముగ “తత్” అనువదమును సమర్థింప పూను 

కొనిరి. ఈ యన్ని విధములచేతనుగూడ జీవేశ్యరులకు 
భేద మే బోధింపబడుచున్నది. త_త్త్వమస్యాది వాక్యముల 
వలన కలిగెడి జీన పర భదజ్ఞానము “నేను (బహ్మముకన్న 
వేరు” అని జీవునకుగల అనాది భేదజ్ఞూనమునే బోధించు 

చున్నది. ఇట్టి సిద్ధజ్ఞానము నే “త త్వమసి అను మహో 

వాక్యము బోధించుచో, ఈ మవోవాక్యము అనువాద 

రూపమే యగునుకాని ఉపదేశము కాజాలదు. .ఉపబేళ 

మనగా అజ్ఞాతార్థ జ్ఞాపకము (కావున ఇట్టి 'బివరీ 

తార్థములం జెప్పి లోకమును మోసవుచ్చువారలు 

ఉచేక్యులు) కనుకనే “ తత్త్వ మస్యాది వాకో్టత 

సమ్యగ్టీ జన్మ మాతతః | అవిద్యా నవా కాశ్వ్యేణ 

నాసీద స్త్రి భవిష్యతి” అను నార్యో కి త త్త పమస్యాది 

వాక్యములవలన గలిగిన అఖండార్థ విషయక మగు 

సమ్యక్ జ్ఞాన మువలన అవిద్య, తన కార్యములతో 

గూడ నివర్తించుచు కాల తయము నందుగూడ లేదను 

టను నిరూపించును. 

తత్త మస్యాది వాక్య జన్యజ్ఞాన ముళబ్దజన్య మగుటచేత 

శాబ్దమే యగును. ఇట్టి శాబ్బము జీవునియండు నిగూఢ 

మగు భేద [(పత్యవము నెటుల తొలగించుననినచో, సమా 

'ఛాన మిది... సన్నికృష్ణ. స్థలమున “దశమ _న్హ్వమసి" అను 

శబ్దమువలన గూడ (పత్యవతము గలుగునటు ల “తత్త్వ 

మస్యాది” వాక్యములవలన అపరొ తజ్ఞానము గలిగి, 

అజ్ఞాన మువలన జనించెడి నిఖల వ్యావవోరిక బంధక 

జ్ఞానమును తొలగించును. 

ఆత్మ, త్త త్త సమసి” అనుమవోచాక వ్రజన్యమగు [పత రక 

విషయమగుచో అకై పతులు జగత్తు మిథ్యయనుటయందు 

(పయోగించిన దృళ్యత్వ మను హేతువు |బహ్మమునందు 

_ కూడ నుండుటచే ఈ |బవ్మాము గూడ మిథ్యయనియో 

లేక దృళ్యత్వ పాతు వ్యభిచారి యనియో అనక తప్పదని 

శంకింపజనదు. 
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తగు నమాధానమును శెప్పిరి. 

అద్వైతము 
త త్ర్వమస్యాది వాక్యజన్య వృతి విషయత్యము, 

దైహ్మామునందుండినను, వృత్తి [వతిఫలిత వైతన్య విషయ 

త్వము |బహ్మమునందు లేదు. జగన్మి థ్యాత్వమును నంపా 

దించుటకు (పయోగింపబడిన దృశ్యత్వ మను పౌతువునకు 

అర్థము వృత్తి (పతిఫలిత చై_తన్య విషయత్వము. అట్టి 

దృళ్యత్వము [బహ్మమునందు లేనందున [బవ్మామునకు 

దృశ్యత్వసాతువు వ్యభి 

బారియుగాదు. మరియు దృశళ్యత్వమనగ స|పకారకజ్జాన 
స్త 

విషయత్వము. “త త్త్వమసి” అను వాక్యమువలన కలిగెడి 

జ్ఞానము చిద్విషయక మగు నిర్వికల్పకము. స పకారకము 

మిథ్యాత్వము |పాప్తింపదు. 

కానేరదు. కాన త త్ర్వమస్యాది వాక్యములవలన కలిగెడి 

నిర్వికల్పక పత్యకవిషయత్వము (బవన్ఫైామునందుండినను 

విషయత్వరూపమగు దృశ్యత్వము 

బ్రహ్మమునందు లేదు గావున జగన్మి థ్యాత్వము సాధించు 

టకు [పయోగింపబడిన చృళ్యత్వము వ్యభిచారి 
కానేరదు. 

లోకమున ఘటాదులకు కారణమగు కులాలాదిచేతను 

లకు నిమి త్తకారణత్వమే కాని. ఉపాచాన కారణత్వము 

లేదు. అకు “జగత్తునకు కారణమగు (బహ్మము కూడ 

స|పకారకజ్జాన 
షా 

జగత్తునకు నిమి త్ర కారణమే కాని, ఉపాదాన కారణము 
కానేరదు. అట్లు ఉపాదాన కారణము గూడ [బవ్మామే 

యగుచో కుండలాదుల కుపాదానమగు సువర్హమంతంయు 

కుండలములుగ పరిణమిం చినటుల (బహ్మమంతయు జగ 

[దూవముగ పరిణమించి . జగత్తుకంచు వేరుగ (బవ్మాము 

లేకపోవలసివచ్చును. కొంత. (బవ్మామే జగ్మదూపముగ 

పరిణమించినచో, |బవ్మాసావయవము కావలసివచ్చును. 

(బహ్మమునకు సావయవత్వము అంగీకరించినచో, |బహ్మా 

మునకు నిరవయవత్వమును బోధించు [శుతులు అ[పమా 

ణము కావలసివచ్చునని శంకింవజనదు. 

ఈ విషయమునే వ్యాసభగవానులు “కృక్స(వసక్రి 

ర్నిరవయత్వ కోపోవా” "అను సూతముచె ఆశ౦కిం చి 

“తదనన్యత్వమారంభణ శజ్రాదిభ్యః అను నూత ముణేత 

ఉపాదాన కారణము 

“పరిణామి” ఉపాదానమనియు, "వివ రి ఉపాదానమనియు 

"రెండు విధములు. అందు జగత్తునకు పరిణామ్యుపా 

దానము అవిబ గః వివరోపాదానము (బవ్ముము, వివో 



ఆఅదైె్యతానంద తీరులు 
ర [మ 

పాదానమనగా అన్యథాస్థిత మైనది అన్యథా భాసించుటయే. 

వె విధాంత సూతమువలన ఈ విషయమే చెప్పబడెను. 
యా థి 

జగత్తు (బహ్మముకం కు అనన్యము.' అనగా (బహ్ముము 

కన్న వేరేమియు లేదని తాత్పర్యము. ఎందువల ననిన 
య 

“వాచారంభణంి ఇ త్యాది శబ్రములవలన ఘట శరావాదు 

లను విచారించినచో, మృత్తుకన్న వేరుగలేవు. మృత్తికనే 

ఘట శరావాది శబ్ద్బ్దములచే వాడుచుంటిమని ఛాందోగ్య 

మున చెప్పబడినది యే సూ|శ్రార్థము. కావున |బహ్మము 

జగత్తునకు నిమిత్త కారణము, ఉపాదానకారణముగూడ 

నగును. ఈ విషయమునే “పకృతిశ్చ (పతిజ్ఞా దృష్టం 

తానుపరోధఛాత్” అను సూ తముచే వ్యాసభగవానులు 

స్పష్టపరచిరి. 

ఇట్లు [బహ్మసూ తముల వలనను, భగవర్గితల వలనను 

అ-దె్వ్వాత మే బోధింపబడుచున్నది. 

ఇత్యాది .[శుతులు జీవేశ్వరభేదమును బోధించినను, 

ఆ భేదము జొపాధికము అనిన ఆ (శుతులు ఉపపన్న ము 

లగును, అద్వైత బోధకశుతులను అన్యథా వ్యాఖ్యానింప 

వీలుపడకుండుట చేత అ-దై త మే (శుతి, స్మృతి, సూత, 

పురాణ, ఇతీహోన తాత్సర్యమనుట నిర్వివాదము. 

బు, అ, శౌ. 

“ద్వాసుపర్టాసయుజా. 

అదై ్ వతానంద తిర్జులు:- వీరి పూర్వాళమ 
నామము కురుగంటి సు బవ్మాణ్య చెనులు గుంటూరు 

మండలమునందలి తెనాలి తాలూకా వేమూరు వీరి 

స్వగామము. వీరిది విద్వత్కుటుంబము. పరి జననము 

[కీ శ, 15841 వ సంవత్సరము. తం|డిప ఎరు మాధవ 

శాస్త్రీ, తల్లి పేరు మహాలత్మి. ఈయన పైదరాబాదులో 

నిజాం పభుత్యమునందలి ఆబ్కారీశాఖలో శిరసాదారుగా 

పనిచేసెను. ఇతడు ఉద్యోగిగా 

నున్న కాలమున నే అగ్నా రాథధానము, జ్యో తిష్టోమము, 

గరుడ చయనము అను వై డెక్క (కతువుల నొనర్చి సుబ 

హ్మ్ణ్య వైనులను చేరు  వడసెిను. ఈతడు గొప్ప 

విద్వాంసుడు. "వేదాంత శాస్త్రవేత్త. కీ. శ్ర, 1917 

సంవత్సరమున ఆశ్రమ స్వీకార మొనశ్చెను. ఈయన 

సికిం చాబాదులో 

“అదె శతానంద లవారి అను పురువ నూ ర్త భాష్యము 
ad భగవద్గీతా తాత్పర్య దీపిక, [బి 

దీపిక ఛాందోగోప నిషద్భామ్యము, పంచోపనిషత్తా 

హృసూ|త్ర తాత్పర్య 
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త్పర్య దీపిక, (బహ్మసూ త భాష్యము అను (గంథము 

లను రచించి యుండెను ఈయన తన రిక్ వ యేట 

క్రీ. శ . 1926 వ నంవత్సరము ఫీ బవరి నెలలో శివరా శ్రి 

దినమున సిద్ధి పొందెను. కురుగంటి సీతా రామయ్య 

ఈయన కుమారుడు, 

కు, సీ. 

అభర్య వేదము :- వేదము లోకమునకు ధర్మా 
ధర్మములను బోధించునది. వేదములు నాలుగు. అవి 

బుగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వ 

వేదము అనునవి. ఈ నాలుగు వేదములలో తయో? 

అనువేర బరగు మొదటి మూడును అథర్వ వేదముకంె 

పురాతనము లనియు, ఆ మూడే యజ్ఞ ములందు మొదట 

ఉపయోగమును గాంచుచుండెననియు, అథర్యవేదము 

తె త్రిరీ యారణ్య కాదులయందు [పశంసింపబడి యజ్ఞాప 

యోగియన పిదప నాలుగవ వేదముగ పరిగణింపబడిన 

దనియు చరి[త కారుల ఆశయమె యున్నది. ఈ వాద 

మును (పాచీన పండితులు అంగీకరింపరు. శేషించిన 

మూడు వేదములతోబాటు అథ ర్వ వేదముకూడ అనా 

దియే యని వారి యభి పాయము. అథర్వ భాష్య పీఠిక 

యందు ఈ వేదము యొక్క పురాతనత్వమును సాయణా 

చార్యులు స్థాపించియున్నారు, 

అథర్వ సంహిత బుగ్యబుస్సామ _సంహితలకం"ు 

అర్యాచీనమని భావింపబడుచున్నది. తై త్తి రీయారణ్య 

కము నందును, శతపథ [బాహ్మణము నందును, ఛాందో 

గ్యోపనిషత్తు నందును అథర్వవేదము పేర్కొనబడి 

యున్నది. బుగ్వేద | బాహ్మణ ములలో ఈ సంహితా 

(పళంస కానవచ్చుట లేదు. తిలకు మహోళయుని వేద కాల 

పరిగణనమును బట్టి కృ_త్తికాయుగము (కీ, పూ. శీ000- 

1400 వరకు యున్నది. అందు శై త్తిరీయ సంహితయు 

సామవేదమును, (బావ్మాణ [గంథములును [కమముగా 

వెలసినవి. ఈ యంశములను సమన్యయించి చూడగా, 

అథర్వవేదము శై. త్తిరీయ (బాహ్మణాదులకు సమకాలి 
కముగ ఈ యుగమునందు సంహి తాత్వము నొం 'దెనని 

ఊహింపదగియున్నది. ఈ వేదము నందలి 19, 20 

కాండలు మ్యాతము ఇంకను అర్వాచీనముగ పరిగణింప 

బడుచున్నవి, 



ఈ వేదమునకుగల అథర్వవెదము, 

వేదము, 

అథ ర్యాంగిరో 

భృగ్వంగిరోవేదము, [బహ్మా వేదము అను 

నాలుగు నామములలో మొదటి మూడు సంజ్ఞలును 

ఆయా బుములు (ప్రవర్త రకులగుటను బట్టియు, కడపటిది 

యాగములందు ఈ వేదము (బవ్మా అను బుత్వీక్కు 

పఠింపదగిన దగుటనుబట్టియు వచ్చినవి. అథ ర్వ వేదో 

త్స త్తినిగూర్చి గోవథ (బాహ్మణము, విషు పురాణము 

మున్నగునవి వచించు కథలయందలి ముఖ్యాశయమును 

బట్టి విచారించినచో, భృగు మవార్షియు నథర్వ మవా 

ర్ యు అభిన్ను లనియు, అథ ర్వాంగిరో మహార్షులును వారి 

వంశీయులును (పధానులుగా ఈ వేద మావిర్భవించె 

ననియు తెలియవచ్చును. అయినను అథర్వ మహర్షి యు 

అతని సంతతివారును దర్శించిన సూ రక్తము లిందు "అధిక 

సంఖ్యాక ము లుండుటచే దీనికి అథర్వవేద మను సంజ్ఞ 

లోకమున విశేషముగ ప్రసిద్ధి నొందినది. 

అథర్వవేదము ఇతర  వేదములవలెనె సంహిత, 

| బాహృణము అను రెండు భాగములు కలిగియున్నది. 

'చరణ వ్యూహమునుబట్టి అథర్వ వేదమునందు 12,800 

మం|త్ర ములు (బుక్కులు) ఉన్నట్లు విదితమగుచున్నను, 

ఇప్పుడు కానవచ్చు శౌనక సంహితననుసరించి, దీనియందు 

1789 సూక్షములును దాదాపు 6018 మం|తములును 

మా|తము గలవని తెలియుచున్నది. 

ఇట్టు నంహి తాభాగము కాక అథర్వ వేదమునకు 

అనుబంధరూపమున విశేషముగ వాజ్బయము కలదు. 

అందులో (బాహ్మాణములు, ఉపనిషత్తులు, సూ తములు, 

సర్ప వేదము, పిశాచ వేదము, అసురవేదము, ఇతిహాస 

వేదము, పురాణ వేవము అను అయిదు ఉపవేదములును, 

అను కమణిక లును వ్యాక రణ జ్ గ్వేతిమ (గ్రంథ ములును 

పేర్కొన దగినవి. అథర్వవేదమున కొక్క గొపథ 

(బాహ్మణమె వాడుకలోనున్నది. ముండక, మాందూ 

క్యాదు లగు ఉపనిషత్తులు 29 మాత మే కనబడును. 

ఉపవశ్తాచార్యుడు అథ ర్వ వేదకల్పములు అయిదు అని 

వచిం చెనని నీ విద్యారణ్య యతీందుడు తన భామ్యమున 

నుదాహారించెను. వంచపటలిక, సర్వాను[కమణిక అను 

రెండు అన్నుకమణికలు ఈ వేదమునకు గలవు. ఫిట్రిలో 

రెండవ అను కమణికకు బృహదనుకమణిక అనునది 
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నామాంతరము, అథర్వ వేద పరిశిష్ట్రములు వీల వరకును 

గలవు. అథర్వవేదమునకు సంబంధించిన వ్యాకరణ 

[గంభ ములలో “శానకీయ చతుర థ్యాయిక అను [గంధ 

మొకటి కానవచ్చుచున్నది. 

మని పేరు. అభ రణ జతి. (గ్రంథ 

దీనికి అక ర్మణ (పాతిాఖ్య 
ఈ 

ఏ మొకటి కలడు 

దనియు, తచ్యాఖా 

అనియు చెప్పు పాకము 

అథర్వణ వద శాఖలు తొమ్మి 

(వవర్తకులు తొమ్మిదిమంది 
సార్థకము. తొమ్మిది శాఖలలో 

సంహితాపు నకరూపమున 

ముది - అము} దొళ - 

గన బడుచున్నవి శౌనక 

ఈ కొనక _వెప్పలాదక 

శాఖలు _ రెండింటియందలి ఛందోబద్దములై న నుం|త ము 

లకు ఉదాత్తానుదాతాది స్వర నియమము కలదు. ఈ 

రెండింటిలో శౌనక శాఖకే భావ్య మేర్చడినది. శెనక 

సంహితయందు 20 కాండములు కలవు. అందు (పతి 

కాండము కొన్ని [పవాఠకములుగాను, (పతి (పవాళకము 

కొన్ని అనువాక ములుగాను, (పత్యనువాక ము కొన్నీ 

సూ కృములుగాను విభ జింపబడినది. 

బుగ్వేదమువకై ఈ వేదము కేవలము ఛందోమ 

యము కాక గద్య పద్యా క ముగా నున్నది. 15, 16 

కాండములు ఐత కేయాది [బాహ్మణముల గద్యమును 

పోలు గద్యముతో నిండియున్నవి. 16 వ కాండమున 

గల కొన్ని గద్య సూ క్షములలో కొంత భాగము ఛందో 

మయమెనది కూడ కలదు. బు గ్వేదమునందలి ఛందస్సుల 

జా రత గర్న 

పప్పలాదక శాఖలు శెండే. 

జ 

కాక పురస్తా దృహన్చతి, [వస్తారవం క్రి, 

(తిష్టుప్పు, విరాడతి జగతి మున్నగు నూతన ఛందన్సులు 

కూడ కానవచ్చును. 

అథర్వ సంహితయందు (పతివాదింపబడిన విషయ 

ములు అనంతములు. ఇందు కొన్ని మం|త ములు జరా 

దులు, |గహోదులు, (వణములు, కత్తిపోట్లు మున్నగు 

వాటివలన సేర్చడిన జ్వ్యూఖను తొలగింప సమర్థము 

లై నవి. కొన్ని మం|త మేలు ఆయుస్సు, వర్చస్సు, 

యశస్సు మున్నగువాటి నభివృద్ధి నొనర్చునవి. కొన్ని 
మంతములు (స్రీ పురుషు లొండొరులను వశపరచు 

కొనుట కుద్దేశింప బడినవి. కొన్ని కృషి క ర్మాఖివృద్ధికి 

ఉపకారకములై యున్నవి. వై వాహిక నం్యపదాయము 

లను, గ్భవ్యా సంస్కారములను, అంత్య నంస్కారము 
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లను, పంచభూతములను, ఇందియ నిగవా విధిని, 

జీవాత్మ పరమాత్మల స్వరూపమును వర్ణించు మంత్రము 

లును కొన్ని కలవు. బు గ్వేదమునందు వలెనే అగ్ని, 

ఇం దుడు, ద్యావాభూములు, సవిత, వరుణుడు, 

ఉవస్సు మున్నగు చేవతలు ఈ వేదమునందును 

సో తములను బడసియున్నారు. వీరిని వేరువేరు దేవత 

లుగా పొగడుటయేకాక *సర్వ |పపంచమునకును ఏక 

కర్త ఉన్న క్లుంచబడి, అయ్యా దిమత త్త పము ఒకప్పుడు 

సూర్యరూపముగను, (18 వ కాండము) ఒకప్పుడు కాల 

రూపముగను, (16, ర్లి, లి&) ఒకప్పుడు [(బవ్మాచారి 

రూపముగను, ఇట్లు వేర్వేరు రూపములతో స్తుతింపబడి 

యున్నది. సృష్టియందలి స్వథావసిద్ధమైన శోభ లను 

వర్షించు సూ కములు కొన్ని ఇందు ఉన్నత మైన కవిత్వ 

స్ఫూర్తికి నిదర్శనములుగా నున్నవి. ఇట్టి వాటిలో 

పృథ్వీ సూక్త మనునది మిక్కిలి కొనియాడదగినది. 

ఇందు సర్వాభా రభూత మైన పృథ్వి 6కి బుక్కులు గల 

పెద్ద సూక్తముచే స్తుతింపబడినది. అభిచారిక విద్యయే 
ఈ వేదము యొక్క ముఖ్యలక్షణము. అందుచే నిందు 
కతువుల ఆయురారోగ్యాదులను హరించుటకును, వారిని 

నాళ మొనర్చుటకును, _విరోధికృతములయిన |వయోగ 

ములను (తిప్పుటకును, విరోధికృతమైన అపకారమునకు 

|పతీకారమొనర్చుటకును, _విధింవబడిన మంత్రములు 

చెక్టులుకలవు. మొ త్రముమీద ఇందు సర్వత స్వీయ కేమా 

రోగములను, వీరోధిజనుల అనారోగ్య నాశన ములను 

కాంజీంచుచు, చేయు (పార్థన లే కాననగును. 

నం|గహో క్రి చే _ అథర్వవేదము, అనంత రకాలమున 

వెడలిన మంత శాస్త్రము, వై_ద్యశా(స్త్రము, జ్యోతిళ్ళా 

(న్రుము మున్నగువాటికి మార్గదర్శకము. విశేషముగా 

నిది ఐహిక నుఖములయు, స్వల్పముగా ఆముమ్మిక సుఖము 

లయు బోధకముగా నెలసినదనవచ్చును. ఇందు ఆనాటి 

వివిధ సాంఘికాచారములు, ముఖ్యముగా | ఛబాహ్మణుల 

(శేవ్చత, వైశిష్ట్యము, ఆనాటిజనులకు మం|తము మున్నగు 

వాటివె గల గొప్ప విశ్వానము (పత్యతమగుచున్నవి. 

ఆనాటి రాజులు సమ్మగముగ అథ ర్వ వేద మం[త|పభావ 

మును గుర్తించినవాశై తమ ఆస్థానములందు అథ ర్వ వేద 

పారగులను గెరవముతో పోషించుచు, అథ ర్వ వేద 

మంతముల యొక్కయు తద్విచుల యొక్కయు సాయ 

మున విరోధివర్గము యొక్క నాళనాదికమును సాధించు 

చుండిరని తెలియుచున్నది. 
“పత్య శెణానుమిత్యావా 

యన్తూపాయో న బుధ్య శే 

వతం విదంతి వేదేన 
నే రం స్మా ద్వెదన్య "వేద తా” 

అనుదానిని బట్టి |పత్యజాది [వమాణములచే తెలిసికొను 

టకు శక్యముగాని అర్థమును బోధించు అతరరాళి వేద 

మనబడుచున్నది. తాపసీయోపనివత్తునందలి “బుగ్యజు 

స్పామాథ ర్వాణ శ్చ ఆ్వారో వేదాః” (నృ. పూ. తా, 1) 3 

ముండకోవనివతునందలి “త తాపరా బు గ్వేదో యజు 

ర్యేద స్సామ వేదో 2౬థర్వ వేదః ఫ్ ఇత్యాది వాక్యములచే 

వేదము బు గ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, 

అథ ర్యవేదము అను నామములచే నాలుగు విధములుగ 

విభజింపబడుచున్నది. ఇట్టి వేదములకు అపౌరు షేయత్వ 

మును పూర్వమీమాంసకులు  సిద్ధాంతీకరించిరి. వీటి 

యందు పఠింపబడుమం|తములు బుక్కులు, సామములు, 

యజన్సులు అను భేదముచే మూడువిధములు. 

సూర్వమీమాంసాశొ(స్త్రమునందలి 

“తచ్చోద కేషు మం _తాఖ్యా” (జై_-సూ.2-1_82) 

“శేపామృక్ య।తార్థవశేన పాదవ్య వస్థా” 

(జై. నూ. 2.1.8ిర్) 
“గీతిషు సామాఖ్యా” - (జ. నూ. 2.1.86) 

WEE యజుళ్ళబ్దః” (జై. నూ. 2.187) 

ఇత్యాది సూతములచే పాద బద్దములగు మం|త్రములు 

బుబ్బం[తములనియు, గానయు క్తములగు మం[తములు 

సామమం[త ములనీయు, ఈ 'రెండింటికం శు ి న్నములగు 

మం తములు యజుర్శం[తములనియు త త్తద్వెద లవణ 

ములు చెప్పబడినవి, 

జ ష్ 

యిం 
అని 

U విద్యారణ్య యతీం|దులు 

'పూర్వమీమాంసాశై మినీయన్యాయమాల అను [గంథము 

నందు 

“యాజ్ఞ కానాం సమాఖ్యానం లతణం దోషవర్జితం” 

(ఆ. 2-1) అను ళ్లోక పాదముచే లోకములో యాక్ఞ్మి కులు 

ఏమం[తములను బుబ్బం[తములనీయు, వేటిని . సామ 

మం[తము లనియు, వేటిని యజుర్మం[తము అనియు 
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వ్యవహరించుచుండిరో అశ్సే వ్యవహరించినచో లతణము 

నిర్లుష్ర ముగ నుండునని వాకుచ్చిరి. 

బుజబ్బం |తములు బహుళము ముగనున్న వేద భాగమునకు 

బుగ్వేదమనియు, యజుర్మం[త బాహుళ్య ముగల చేద 4 

గానయుక్రమం[త భాగమునకు యజు క్వెదమనియు, 

బహుళమగు వేదభాగమునకు సామవేదమనియు, నీవిధ 

ముగ తత్తన్మం[త బావుళరముచే మూడు వేదములకు 

-పెనానముము లేర్ప డెను. 

యజ్ఞ ములయందు _ హోత, అధ్వర్యుడు, 

|బిహ్మ అనువారు నలుగురు (పధాన బుత్విక్కులు 

కలరు. వారిలో హోత చేయవలసిన కర్మ భాగము 

బు గ్వేదమం[తములచెతను, అధ్వర్యుడు చేయవలసిన 

కర్మ భాగము యజుర్మం[తములచేతను, ఉద్లాత చేయ 

వలసిన కర్మభాగము సామ వేద మం[తములచేతను, 

[బహ్మకృత్య మంతయు అథర్వ వేద మం[తములచేతను 

నిర్వహింపబడ వలయును. (పజాపతి సోమయాగ ము చేయ 

నుద్యుక్తుడె వేదములను గూర్చి “ఓవేద పురుషులారా ! 

మీలో పవేదమును చదివినవానిని యజ్ఞ మునందలి 

నలుగురు [పధానులయిన బుత్విక్కులలో ఏ బుత్వి 

క్కుగ వరింపవలయుోనని అడిగెను. ఆ (పళ్నమునకు 

“మాలో బుగ్వేదవిదుని హోతగను, యజుర్వేదవిదుని 

అధ్వర్యునిగను, సామ వేదవిదుని ఉద్దాతగను, అథ ర్వాంగిరో 

విదుని [బహ్మగను వరింపు"మని వేదములు (పజాపతికి 

బదులు చెప్పెను--- అని గోపథ '(బాహ్మణము యొక్క 

పూర్వభాగమునంద లీ 

“అథవా (పజాపతి సోమేన యత్యమాణో దేవాను 

వాచ । కంవో హోతారం వృణయాం | క మధ్వర్యుం । 

లే ముద్లాతారం। కం (బహ్చోణం | ఇతి” త ఊచుః! బుగ్విద 

మేవ హోశారం వృణీష్వ! యజుర్విద మధ్వర్యుం । సామ 

విద ముధ్గాతారం । అథ ర్వాంగిరోవిదం |బహ్మోణం | తథా 

హోస్య యజ్ఞ శ్చతుప్పా(త్పతి తిష్థతి”__అను [పళ్నోత్తర 

ములచే విదితమగుచున్నది. దీని చే అథర్వ వేదవిదున కే 

యజ్ఞ మునందు (బహ్ముత్వ మొనర్చు నథి కారము సీద్ధించు 

చున్నది. విష్ణుపురాణము, మత్స పురాణము, మార్కం 

జీయపురాణము, మున్నగు పురాణములందు పౌరోహిత్య 

మునకు గూడ అథ ర్వవేద వే త్తయే అర్హుడని చెప్పబడినది. 

ఉదాత, 
గ్ 

అథర్వ వేదము 

నుండవలపిన 

వాడు అథర్వ వేదజ్జుడుగ నుండ వలరక నను నియమము 

పుట్టిన తరువాత అథర్వ వేదమునకు "బహ్మ వేదము” అను 

నామమేర్చ జెను. “చత్వారోవా ఇమేవదా డు గ్వేదో 

యజుర్వేద సె స్పామవేదో (బవ్మా వేదః” ( గే, | బౌ, 2-16 , 

అను [కుతి అథ ర్వవేదమును “బవ్మా వేద” మనుటయందు 

[పమాణమగుచున్నది. ఈ వేదమునకు సాధారణము” 

అథర్వ వేదమని పేరు గలిగియున్నను మొదట దీనికి 

అథ ర్వాంగిరసమను నావముముం డెను, 

రీతిగా యజ మునందు బహ్మా గా 
ad వ (క 

పూర్వము |పజాపతి నృష్టికొరకు తపన్సు చేయు 

చుండగా అతని రోమకూపములలోనుండి చెమటప ఫ్ర న్రైను. 

ఆ స్వేదోదకమునందు తన పతిబింబమును చూచుచున్న 

ఆ |పజావతికి నేతన్సు చలించెను. అట్టి రెతన్సుతో గూడిన 

జలములు రెండు భాగము లయ్యెను. ఒకభాగమునుండి 

భృగు మవార్షి పుక్టెను. అతడు [పజాపతిని జూడ గోరు 

చుండగా, గేనం ఏతా స్వే 

వాప్ప్వ నిచ్చ” (గో, (బా. ఉం నికు ఉత్చాదకుడగు 

(పజాపతిని ఈ ఉదకములందే అభిముఖముగ అన్నే 

షింపుము”___అని పలికెను. ఇట్టి అశరీరవాక్కు యొక్క. 

ఆదియందు “అథా ర్వాక్ 'అని యుండుటచే, ఈ భృగువునకు 

“అథర్వా' అను శెండవపేరుకూడ అలభించెను. ఇక 

శేతన్సుతోగూడిన రెండవథభాగములో నున్న జలముచే 

ఆవృతు డగుటచే (ఆవృత త్వాత్ వరుణః) వరుణ శబ్ద 

వాచ్యుడై తపన్సుచేయదొడ గిన (బ్రహ్మయొక్క సర్వాంగ 

ముల నుండియు రసము (సవించెను. అట్టి అంగరనము 

నుండి అంగి రళ్ళబ్దబా చ్యు డగు మహార్షి పున్లును, ఇట్లు 

తనచే సృజింపబడిన అథర్వ -- అంగిరో మహార్తుల కి 

ముఖముగ (పజాపతి తపన్సుచేయగా అతని తపః [ప్రభా 

వముచే వకర్చుడు ద్వ్యర్చుడు మున్నగు మంత (దష్ట 

లగు మహర్షులు ఇరువదిమంది ఉత్సన్ను లై రి. "పిదప ఈ 

ఇరువదిమంది తపస్సు చేయుచుండగా వారివలన నిస్ఫ్ఫత 

ములైై [బవ్మాచే చూడబడిన మం[తముల యొక్క_ సంఘమే 

అథ ర్వాంగి రళ్ళబ్దవాచ్య మగు అథర్వువేద మయ్యెను. 

అనగా |బవ్మా చూచుచుండగా ఘోర తపోనిష్థలోనున్న 

ఇరువదిమంది అథ ర్వాంగిరో మహార్జులనుండి వెలువడిన 

మం తనంఘమున కే అథ ర్వవేద మనియు, అథ ర్వాంగి రస్సు 

ఆకాశవాణి “అథా ర్వా 
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అథర్వ వేదము 

అనియు నెండు నామములచే వ్యవహార మెర్చ డెను. 

ఇట్లు ఇరువదిమంది మహార్షులవలన నిన్సృతమగుటచే 

అథ ర్వ వేదము ఇరువది కాండలు కలద య్యెను. కావున నే 

ఈ "వేదము నర్వ *ేష్టమ య్యెను--అని సాయణ భాష్య 

పీఠిక్రవలన విదితమగుచున్నది. మరియు, “ఏ తద్వై 

భూయిష్టం (బహ్మాయద్భృృగ్వంగి రసః; యేంగిరనన్స రసః। 

'యే౬థ ర్వాణ 

యదమృతం తదృహ్మ” (గో. వా. లి. 4.) అనగా 

(బహ్మాజ్జులగు మహర్షుల తపోమహిమవలన వారి హృద 

ములందు నంభూతమయిన దగుటచే ఈ అథ ర్వ 

వేదము అన్ని 'వేదములకం కు (శష్ట్రమెనది. దీనియందు 

అంగిరశ్శబ్దవాచ్యమగు భాగము నారము, అథ ర్వ వాచ్య 

మగు భాగము భేషజము (చికిత్సకము). ఏది భనజమో 

అది అమృతము (పాపకము). పది 

అమృత మో అది “దైహ్మ స్వరూవము' అను నీ నోవథ 

[బావ్మాణము నందలి వాక్యములవలన అథర్వ వేదమునకు 

అథ ర్వాంగిరన మను పేరుగాక భృగ్వంగిరస మను పేరు 

కూడ నున్నట్లు కానవచ్చుచున్నది. 

ఇట్టి అథర్వవేదమునకు అంగములుగ సర్ప వేదము, 

పిశాచ వేదము, అనుర వేదము, ఇతివోనవేదము, పురాణ 

"వేదము అను నయిదు ఉపవేదములను (బవ్మా సృజించి 

నట్లు “పంచ చే వదా న్నిరమిమీత సర్బ్చ వేదం, పిశాచ 

వేదం, అనురవేదం ఇకతివోన వేదం పురాణ వేదం” అను 

గోపథ (బాహ్మాణమునందలి (గో. (బా. 1-10) శ్రుతి 

వాక్యము నుడునుచున్నది. 

అథ ర్వ వేదమునకు పూర్ణము వైప్పలాద, తైద, 

మౌద, శౌనకీయ, జాజల, జలద, [బహ్మావద, దేవదర్శ, 

చారణవై ద్య-.-అను ఈ 'మ్మిదిశాఖ లున్నట్లు చరణ 

వ్యూహోది [గంథములవలన తెలియుచున్నది. వీటిలో 
శానకీయాది నాలుగు శాఖలలోగల అనువాకములకు, 

సూ_క్తములకు, బుగాదులకు, గోపథ (వావ్మాణానుసార 

ముగ అయిదు నూతములచె వినియో?,ము చెప్పబడినది. 

ఇగ 

చ 
యాలి 

(అమృతత్వ 

ఈ విషయమునే ఉపవర్థాచార్యులవారు కల్ప నసూ|శాధి 
కరణములో నిట్లు చెప్పియుండిరి. 

నడత కలో వై తాన స్టృతీయ సంహితా విధిః; 
తుర్య ఆంగిరసః కల్ప శాంతి కల్పస్తు పంచమః॥ 

సంహి తామం| తములన్నిటికిని సంపూ ర్రముగ శాంత్రీక, 
పౌస్టిక ర్ ర్మలందు వినీ యోగము చెప్పబడుటచే “నంపహి తా 
విధా అను పదమునకు కొెశళిక సూ శము అని అర్థము, 

" ఇదియే గృహవ్యూసూ తము. దీని నవష్టంభ ముగాచేసికానియే 

చ్భేషజం | య ద్భేషజం తదమృతం |. 
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ఇతర సూ|తములన్ని యు నుండుటచే ఈ సూత్రము 

(పథాన మైనది. 

అథ ర్వ వేద మున | పతిపాదితములయిన విషయములలో 
మీద పేర్కొనబడిన సూతములలో కౌళిక సూ[ తము 
నందు, గామ, నగర, దుర్గ, రాష్ట్రాది లాభనంపానదకమను 

లయిన కర్శలును; ప్యుత, పశు, ధన, ధాన్య, (వజా, 

(స్త్రీ - కరి _ తురగ _ రథ _ ఆందోళికాది సర్వసంవత్తులను 
పొందుటకు సాధనములయిన కర్శలును; జను అ నైకమత్య 

మును నంపాదించుకొనుటకు ఉపకరించు క ర్మలును; "రాజ 

నంబంధమగు కర్భలును; ఉాంతీక , పౌష్టిక కర్శలును; గే 

సమృద్ది - వృషభ నమృద్ది = సంపాదక ముతెన కర్భలును; 

వృషోత్సర్ణనాది కర్భలును చేరొనబడినవి, 

వై తానన సూ తమునందు వేద[తయ వీహితములగు 

దర్శ్భపూర్లమా సేఫ్టీ (వభృతి యజ్ఞ ములు, చయనములు, 

సతయాగములు . మున్నగు సమ న న్న |కతువులందు దిహ్మ, 

(బావ్మణాచ్చంనీ, అగ్నీ ధుడు, హోత అను నలుగురు 

పఠింపదగిన శ(న్త్రమం|తములును, 

(శ స్త్రములన యజ్ఞ ములో ఆరాధింపబడు చేవతలను 
స్తుతించు మంత్రములు) [పవచింపబడినవి, అందుచే ఈ 

_్రాతసూ[తమునందలి మం[తములు కేవలము యజ్ఞాదుల 

యం దే ఉపయోగవడును. 

నత తకల్పమునందు - మొదట, కృత్తి కానకు[త 

పూజా_ హోమాదికము, పిదప అమృ తాద్యభయాంతము 

లగు ముప్పది మహోశాంతులు, అనంతరము భయా రుల 

కును, రోగగ్భహీతులకును, [బహ్మవర్చసన కాములకును, 

(ప్రజా పశ్వన్న సంప త్పభృ్ళతులను కాంవీ.ంచువారికిని _ 

సర్వ కామావా ప్లికై సాధనములయిన శాంతులు చెప్పబడి 

నవి. ఆంగిరసకల్పములో అభిచార (ప్రయోగ) నంబంధ 
మగు అనగా శ తువ ధార్థమె ఉపయోగించు కర్మలు 

మాత మేవివరింప బడినవి. శాంతికల్స మునందు వై నాయక 

శాంతి మొదలుకొని ఆది త్యాధది నవగవా శాంత్యాదిక 

ములు చెప్పబడినవి. మరియు అథర్వ వేద వరిశిష్టములలో 

బుత్విక్కుల చే 



కొన్నింటిలో రాజ పథ మాఖిషేకము, పురోహితక రలు, 

మహారాజులు [పత్యనాము చేయదగిన సువర్ణ - ధను-తిల- 

భూదానాదులు కోటిహోమము, లక్షహోోేమము, అయుత 

హోమము, గహయుద్ధము, రాహుచార. శేతుచారములు, 

తటాక పతిష్ట, పాశువత వతము మున్నగు ననేక విషయ 

ములు (పతివాదింపబడినవి. 

అథర్వ వేదగతములగు కొన్ని విషయములు ; ఉదా:- 
(1) వర్హాగమనమునకును కప్పలరచుటకును గల 

సంబంధము. (అ వే. 4వ కాం. 4-15) 

లోకమునందు బోదురు కప్పలు నీటియందుండి అరచు 
నప్పుడు “బోదురుకప్పలరచుచున్నవి కావున వర్షము 

కురియు”న నెడి వాడుకకు అథర్వ వేదము మూలము. 

“ఖణ్వఖా3 ఇ ఖై మఖా ౩ మగ్యేతదురి”_.._ 

(అ. వే, శ్వ కాం-4-15.) అను [శుతియందలి “ఖణ్వ్రఖా, 

ఖై మభా, తదురి అను మూడువదములు మండూకము 

లలో నొకజాతికి చెందిన ఆడకప్పలకు నామములు. 

ఆ నామములచే వాటిని నంబోధించి, “ఓ మండూక విశే 

షములారా! మీ ఘోవము చేత వర్ష మును కలుగ జేయుడు. 

వృష్టి ద్వారమున పోషించు నో మండూకములారా! మీ 

ఘోవముచేత వృష్టికి అభిముఖములగు మరుద్గణముల 

, యొక్క మనస్సును స్వాధినముచేసికొనుడు.” అను నర 
మును ఈ |శుతి బోధించుచున్నది. దీనిచేత మండూక 
ఘోషము వృష్టికి కారణమని తెలియుచున్నది. ఇట్టి 

(్రుతిసిద్ధ మైన 
గన్సడుచున్న వి. . 

(2) “అను సూర్యముదయ తాం (అ. వే. 1 కాం. 

ర్ 1) అను మం|తము చేత ఉదకము నభిమం తించి, యెజ్ఞ 

గోవు యొక్క రోమములతో మి|శితములగు నా జల 

మును (తాగినచో పృాదోగము తగ్గునని చెప్పబడినది. 

(క) సభాజయమును కోరినవాడిట్లు పఠింపవలయును : 

(7 వ కాండము.12 వ సూక్తము అనువాదము.) 

(1) ప్రజాపతికి కూతులైన నభయు (విదుషుల సమా 
జము) సమితియు (సం[గామీణసభ) నేకమనస్క లై. నన్ను 
రకీంచుదురుగాత. చాకు కానవచ్చినవా డెల్ల నా కను 

కూలుడగుగాక_._. ఓ తండులారా | సభలో నేను చారు 

వచనములను పలిఆదను. 

పెక్కు విషయములు లోశకాచారమున ' 

అథర్వ వేదము 

(1) ఓ నా! నీ పేరు “నరిష్టా' (అలంఘనీయ) యని 

ఎరుగుదును. ఈ సభలోని నభాసదులందరును నాతో 

నేకిభవింతురుగాక. 

(iii) ఇందలినభాసదుల యొక్ట వర్చస్సును, విజ్ఞానమును 

నెను తీసికొనుచున్నాను. ఈ సభయందలి యందరిలోను 
ఇందా ! నన్ను భాగ్యవంతుని (జయశిలుని) చేయుము. 

(1౪ ఓ నభానదులారా! మీమనన్సు ఇతర[త ఆస క్త మె 

యున్నను ఇచ్చటచ్చట బద్ద మైయున్నను నా వై పునకు 

(తీ వ్పెదను. అది నాయందు రమించుగాత. 

(4) శతు సెనకు "మోహమును కలిగించుటకు 

(8 కాం] వ నూక్షము, అనువాదము) 

(1) విద్వాంసుడైన అగ్ని మా శ|తువులమీదికి ఎత్తి 

పోవునుగాక ; 

గాక, సర్వజ్ఞుడైన అగ్ని మా శ|తువులను చేతులులేని 

వారిగ చేయునుగాక, 

(11) ఓ మభఘవక౯! వృ|తహంతశకా,! 

అగ్నీ ! శతు సేనలను మీరు కాల్పుడు. 

(8) సాపపరిహోరారమై [పాయళ్చి త్తము: (6 వకాం.. 

118 వ. సూక్తము) 
(ఏ చేవత లీపాొపమును (తిత (దెవతా విశేషము) పీన 

కడిగిరి. | తీత ఆపాపనును మానవునిమీద పారవై చికడుగు 

కొ నెను. కావున నన్ను [గాహి (పాప చేవత) ఆకశించెను. 

మం[తములతో దేవతలు దానిని పోగొట్టుదురు గాత. 

(119 ఓ పావమా! 

ధూమములోనికి పొమ్ము. మేఘమునందు చెరబడుము. 

మంచులో చేరుము. నదులమీది నురుగులో కలిసిపొమ్ము. 

ఓ వూవకా! భూణవాత్య చేసినవాని దోషముపోగొట్టుము. 

(iii) (తితచే అపమృష్టమైన మానవుని పాపము 

పం డెండుచోట్ల ెట్టబడినది. కావున నిన్ను |గాహి 

పట్టుకొన్న యెడల ఈ దేవతలు మంతములతో దానిని 

పోగొట్టుదురుగాత, " 

(8) భర్త లభించుటకు స్తే పఠింపద గిన మంతము : 

(6 వ. కాండము. 60వ సూక్తము) 

(i) ఈ కన్యకకు పత్రినిగోరి, ఈ (బహ్మచారికి భార్యను 

కోరి అర్యమ (ఆదిత్యుడు! విహిత స్హవుడై పురోభాగము 

నకు వచ్చుచున్నాడు. 

ఎక్కువ హింసకుడయిన శ[తువును కాల్చు 

ఇందా !: ఇం 

కిరణములందు (పవ కింపుము. 
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అథర్వ వేదము 

(1) అర్యమ ! ఈ పడుచు ఇతర EI వివాహోత్స 

వములకు పోయి విసివినది. ఇక తప్పక ఇతర (స్మైలు 

ఈమె వివాహాేత్సవమునకు పోయెదరు. 

(షు ధాత ఈ భూమిని, ఆకాళమును,. సూర్యుని 
ధరించెను. (స్వన్వస్థానములయందు నిలి'పెను.) ధాత 

ఈ కన్యకకు ఆమె కోరిన వరుని ఇచ్చుగాక. 

(7 భార్య అభిం చుటకు మం|తము: (6 వ కాండము; 

82 న నూక్షము) ఇచ్చటికి వచ్చువాని, వచ్చినవాని, 

వచ్చుచున్న భాని వెరు న్మరించెదను. ఇంద్రుని, వృ[త 

ఘ్నుని, వానవుని, శత కతువును, యాచించెదను. 

భార్యను కోరుచున్న నాకు ఓ యిం|దుడా! శచీపతీ! 

నీ యొక్క హిరణ్మయమును, ధనమిచ్చునదియు నగు నీ 

అంకుళశముచే నాకు భార్యనిమ్ము. 

(6) కారుచున్న రక్తము నాపుటకు_ (అనువాదము) 

(1) [వవహించుచున్నవియు, రక్తమునకు నివాస 

భూతములగున్నవియు నగు ఈ ర క్రనాళములు తోడబుట్టిన 

వాం|డులేని చెల్లెండవలె వాతవర్చనలై ఆగిపోవుగాక. 
(ఏ) ఓ అధోభాగవ ర్తినియెన రకృనాళమా! ఆగిపో; 

ఊర్థ్వనాళమా ! ఆగిపో; అన్నిటికంశు చిన్న నాళమా 

ఆగిపో; అన్ని టికంకు చెద్దనాళమా | ఆగిపో, 

(111) నూరు ధమనులలో వేయి సిరలలో ఈ నడుమ 

నున్నవి ఆగిపోయినవి. మిగిలిన నాళము లన్నియు నాగి 
పోయినవి. 

ఇశ్లు జ్వరము, వరుసజ్వరము, పసరికలు, అజీర్ణము, 

జలోదరము, కుష్టు, గాయములు, |కిములు పడుట, పశు 

రోగములు విషపయోగము మున్నగువాటిని నివారించు 
టకు పఠింపదగిన పెక్కు మంతము లిందు కలవు. 

(గహ్టోసి వేద స్తవసోధిజాతో, ద్రహ్మాజ్ఞానాంహృద యే 

నంబభూవ. (గో. (వా. 1. -6). అనురీతీ గోపథ (బావ్మా 

ణమున ఈ వెదముయొక్క మహిమ వర్ణిత మైనది. 
“రుస స్య రాజ్ట్సో జనపదే అథ ర్వా శాంతిపారగః | 

వసత్యపి. త|చాష్ట్ర "౦ వర్ణశే నిరుషదవం। 

తస్మా దాజా విశషేణ అథ ర్వాణం జితేంద్రియం | 

దాన సమ్మాన సత్కార: నిత్యం సమభిపోవయేశ్స్” 
ఏ రాజుయొక్క. జనవదమందు సంపూర్ణముగా శాంతి 

విధుల నెరిగిన అఢ్రర్మవేద పండితుడు నివసించునో, ఆ 

లేకుండ 

రాష్ట్రము రోగచారి ద్యములు మున్నగు నుషదవము 

వృద్ధినొందును. అందుచేత రాజు విఢేవ యత్న 

ముచే ర యోగ్యుడగు నథ ర్వవేద పండితుని పురోహితునిగ 

చేసికొని యాశనిని చాన సమ్మానములచే నంతుముని 
ర 

_చేయవలయునని అథర్వ వేద పరిశిస్టమున చెప్పబడినది. 

నీతిశాన్త్రమునందలి 
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తయా్యాంచ దండనీత్యాంచ 

కుళలస్సా ర్ట త్పురోహివ; 

అథర్వ విపొతం కర్మ 

కురా౧ చ్వాంతీకపొషికం” 
ణి ల రు 

అను శ్లోకము వలన రాజునొద్దనున్న పురోహితుడు వేద 

[త్రయమందును, దండనీతియందును కుశలుడై యుండి, 

పరాభవమును న్వపభువు యొక్క విజయాదులును ఘటిల్లు 

నిమి త్స మె, శాంతిక పౌష్టిక కర్మల నాచరించి రాజ్య 

రక్షణ మొనర్పవలయునని వచింపబడినది. (1 విద్యారణ్య 

యతీం|దులు తన పూర్వా[శమమున విజయనగర చక 

వరులకడ అమాత్యుడుగను ధర్మోవ దేష్టగను (ప్రవ రిలుచు 
ఆరి [కన చి ౧౧ 

నాలుగు వేదములకును రాజనీతి ననునరించి భాహ్య రచన 

చేసియున్నారు. 

రాజ్య మున సం| గామాదుల (పసక్రి కలిగినప్పుడు, 

ఉ. గ. శా. 

అధికార పరావృ త్తి - అధికార విభజనము ; 

(ప్రభుత్వము [పజలసౌఖ్యముకొరకు అనేక కార్య 

ములను నెరవేర్చవలసి యున్నది. వీటిని నిర్వహించు 

నపుడు వివిధములైన అధిళారములను అది చలాయిం 

చును. నకమముగా సాగుటకు, ఇవి సాధారణముగ 

రెండు విధములుగ ఏభజింవబడును. మొదటిది యధికార 

ములను, వాటివలన నెర వేరు కార్యముల యొక్క 

స్వభావమునుబట్టి పభుత్వమందలి వివిధ 
మధ్యను విభబించుట ; రెండవది, అధికారములను, అవి 

వర్తించు (ప దేశము (Territory) ను బట్టి జాతీయ 

(౫౭౬౦921), 5 ప్ర య (Provincial), స్థానిక (local) 

[పభుత్వముల నడుమ విభజించుట. మొదటిదానిని అధి 

కారప రావృ త్తి (Separation of Powers)అనింయు, రెండవ 

అంగముల 

దానిని అధికార విభజనము (Division of Powers) 

అనియు అందురు. అయితే ఈరెంటియందును జరుగునది 



అధి కారవిభజన మే గాన, వాటిని అధి కారవిభజన ము పేర 

వ ర్రింపవచ్చును. 

(పొాముఖ్యము: రాజ వ్రపరిపాలనలో అధి కార విభజనము 

అతి|పాముఖ్యముకలది. అది స్మక్రమముగ నున్నచో 
పరిపాలన సుస్టు (161801) గా సాగును, (ప్రజలకు స్వేచ్చ 
(liberty) లభించును. లేనిచో ఈ పరమ [ప యోజనములకు 

భంగము కల్లును, కావున వెన నూచించిన రండు అధి 

కార విభజన పద్ధతులను సరిగా బోధచేసికొని, అవలం 

బించుట ఆవళ్యక ము. 

అధికార వరావృ త్తి లేక విభజనము (Separation of 

Powers): అర్థము : |వభుత్వమునకు గల అధి కారములు 
ముఖ్యముగ మూడు రకములు. అవి ఇానననీర్భాణము 

(Law making), కార్యనిర్వహణము (Law enforcing), 

న్యాయనిర్లయము (Law interpreting). వీటిలో ఒకొక 

దానిని ఒక్కొక [పభుత్వ అంగము (లేక శాఖ లేక 
భాగము) నిర్వహించును. అనగా శాసన నిర్మాణమును 

శానననభయయు (Legislature); కార్యనిర్వవాణమును 

కార్యనిర్వాహక వర్గమును (01600676); న్యాయ నిర్ల 
యమును న్యాయస్థానమును _ (J॥diciary) _ నిర్వ 
హీంచును. ఇట్లు మూడు రకములైన అధి కారములును 

మూడు [పభుత్వభాగముల మధ్య విభజింపబడి, వాటిచే 

(వ త్యెకముగ నిర్వహింపబడు పద్ధతిని అధి కారవిభజనము 

అందురు, 

పుట్టు పూర్వోత్తరములు : అరిస్థాటిలు మొదలు నేటి 

వరకు సెక్కుమండి రాజనీతిశా(న్ర్రజ్ఞులు అధికార విభ 

జనము యొక్క స్వరూవ న్వభావనులను వివిధరీతుల 

తీర్చిదిద్దిరి. వీరిలో 18 వ శతాబ్దమున |ఫాన్సుచేశము 

నందున్న మాం శున్క్య్యూ (ప్రముఖుడు, 

మాం ఇెస్ట్యూ సిద్ధాంతము : అధికార విభజనము విశేష 

వ్యా ప్రిలోనికి వచ్చినది మాం శుస్క్య్యూ పండితునివలన 

గాన, ఆతనీ సిరాంతమును కొంతవరకు ఇచట విచా 

రింతము. శాసననిర్మాణము,' కార్యనిర్వహణము, న్యాయ 

నిర్ణయము అను మూడు రకములైన అధికారములును 

మూడు (పత్యేక [పభుత్వ భాగములమధ్య స్పష్టముగ 

విభజింపబడి,  ఆయాభాగములచే (వ త్యేకముగను, 

న్వతం|తముగను, న్విరహింప బడవలెను. అపుడే 
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(ప్రజలకు స్వేచ్చ సిద్ధించును. ఇ ఆతని సిధ్రాంతమందలి 

సారాంశము, 

మాం అస్కూ్యూ సిద్దాంత మందలి లోపములు : తన 

సిధ్ధాంత మునకు నిదర్శనముగ మాం శున్కూ్యూ ఇంగ్లండు 

నందలి. పాలనావి ధానమును వేర్కొ నెను. అయితే, 

ఇంగృండునందు ఆతనికాలమునగాని, తరువాతగాని, ఆత 

డనుకొనిన అధికారవిభజనములేదు. పార్తమెంటకీ విధా 

నము (parliamentary System) నందు, శానననభయు, 

కార్యని ర్వావాక వర్గమునకు చెందిన మం(తివర్గమును, 

విడిగానుండక కలిని మెలిసి యుండును. అయిన ముఇఖందువలన 

స్వేచ్చా జీవనమునకు భంగము కలుగదు. వె శెండు 

శాఖలును (ప త్యేకముగనుండునట్టు వర్పాటుచెయ బడిన 

అధ్య కవిధానము (Presidential System) నందుగూడ 

విభజనమునకు తోడుగ కొంత సమన్వయము (C0-01d1- 

nation) ను పొటింపక తప్ప లేదు. ఇక కార్యనిర్వవాణ, 

న్యాయనిర్వసాణ శాఖలమధ్యగూడ విభజనము మా[తమే 

గాక కొంత పరస్పర నంజంధముండుబయే [శేయస్కర 

మని అమెరికా, ఇంగ్లండు, 'దేశములలోని న్యాయ 

నిర్వహణ విధానములు వ్యక్తము చేయును. 

ఇంతకు శతేలినదేమనగా - స్వేచ్చ, మాంశుస్కూ్య 

నిర్ణయించినట్టి అధి కార విభజన ము మీడ మాతమే ఆధార 

సమన్వ 

యము గూడ కొంతవరకు స్వేచ్చకు దోహదముగ 

నుండును. అధి కారవిభ జనము గతకాలపు నిరంకుళ పభు 

త్వము (Despotic Government) నందలి పరిస్థితులకు 

సరిపడునంతగా నేటి. |వ్రజా|పభుత్వము (Democratic 

Government) నందలి స్థితిగతులకు వర్తించదు. 

మాంబస్కూూ సిద్దాంత మందలి గుణములు : పె 
రానా 

వీమర్శనము, మాం కుస్క్కూ్యూ వండితుడు అథధికారవిభ 

_ జనము పూర్తిగా నుండవ లెననియు, ఆ యధికారములను 

చలాయించు (పభుత్వశాఖలు ప్పూర్తిగా [వత్యేకముగ 

నుండవ లెననియు, వాటిమధ్య నహూకారము ఉండగూడ 

దనియు, నిర్హయించెనను ఊహ పై ఆధార పడియున్నది,. 

అతడు అకు అభి[పాయపడెనా లేదా అనునది వివాద 

[గ _స్త మైనది, కొందరు పండితులు అతడు [పభుత్వళాఖల 

మధ్య పూర్తి విభజన్న్వమును కోరలేదనియు, కొంతవరకు 
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మాత మే కోశెననియు వాదింతురు. ఇట్లు పరిమిత 

విభజనమును మా(తమే నూచించునదిగా (గ్రహించిన 

యడల మాం కున్క్య్యూ సిద్దాంతము ఆచరణ యోగ్య 

మును, అభఖిలవణీ యమును అగును. దానివలన |పభు 

త్యోద్య|ోగులు తమ విధులను శ క్తి సామర్థ్గరములతో 

నెరవేర్చుచు, తమ అధి కారములను తాధ్యతాసహితముగ 

చలాయిం చుటయు [పజలు తమ న్యాయ సమ్మత మైన 

హక్కులను నిరాటంక ముగ  అనుభవించుటయు 

సంభవించును. 

నేటి రాజ్యములందున్న అధికారవిభజనము వెన 

సూచించిన పరిమితమైన అధిశారవిభజనము (పయోజన 

కారిగనుక నే అట్టి పద్ద తీ సేటి రాజ్యములందు, తరతమ 

భేదములతో అనునరింపబడుచున్నది. అనగా = శాసననభ, 

కార్యనిర్వాహక వర్గము, న్యాయస్థాన ములు (పత్యేక 

(పభుత్వ నంస్థలుగ నుండును, అవి సొ ధారణ ము గ 

(వత్యేకముగ పనిచేసినను, అవసరమగు నంతవరకు 

అన్యోన్యముగ గూడ మెలగును. ఒకొక్క శాఖ 

తన (పథాన కార్యముతోబాటు ఇతర కార్యము 

లను గూడ కొంతవరకు నెర వేర్చును. శాననసభ |పఛాన 

ముగ శానన నిర్మాణము నొనర్చుచు, కార్యని ర్వావాక 

వర్గము చేయు పనులనై సమీక్ష, ఆదాయవ్యయముల పై 

క్స్ కొన్ని విషయములందు నాయ నిర్ల 

యము చేయును. కార్య నిర్వావాక వర్గము తన ముఖ్య 

విధియగు కార్యనిర్వహణ ముతోబాటు శాసనని ర్మాణ 

కార్యమును సరిదిధ్దుచు, న్యాయమూ రులను నియమిం 

చుచు నుండును. ఇక న్యాయస్థానము అందలి న్యాయ 

మూర్తులు న్యాయనిర్లయ సందర్భ మున న్యాయచట్టము 

న్యాయళాన్హ్రమును తీర్చిదిద్దు 

దురు. శాసననభ, కార్య నీర్వావాకవర్గముల అధికార 

అజనూా ౦ 

లప వ్యాఖ్యానించి, 

వరిమితిని నిర్ణయించును. ఇట్లు (పభుత్వ=అధికారముల 

మధ్యను, వాటిని నిర్వహించు [వభుత్వళాఖల మధ్యను, 

కల విభజనము పూర్తిగకాక పరిమితముగనే యున్నది, 
అయి తే, శానననభ, కార్యనిర్వాహక వర్గముల మధ్యగల 

విభజన ము పార్షమెంటరీపద్దతి నమనసరించు ఇంగ్లండు, 

(ఫ్రాన్సు మొదలైన దేశములందు తక్కువగను, (వెసి 
డెంటు పద్దతి నవలంబించు అమెరికా సంయు క్తరాష్ట్రము 
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లందు ఎక్కు వగను ఉం కును. న్వశం|త భారత దేశము 

చాలవరకు ఇంగ్లీషమువిధానమునే అవలంబిం చినది, 

అధికార విభజనము (Division of Powers) ; ఇపుడు 

అధికార విభజనమను పేర అధికారములు రా జ్య ము 

నందలి వివిధ [ప్రదేశ ముల (గర) మధ్యను విభజింప 
బడుట వర్షింపబడును. ఇది భౌగోళిక ము (Territorial) x 

చేయబడు విభజనము. దీనిని అధికార వి కేం|దీకరణము 

(Decentralisation of Power) అనవచ్చును. 

వివిధభాగముల మధ్య విభజనము: [పదేశముననుసరించి 

(వభుత్వపు అధి కారములను విభజించు పద్ధతిని సామా 

న్యముగను, స్థూలముగను ఇట్లు సూచింపవచ్చును. 

(ప్రభుత్వము నెరవేర్చు వీధుల (fUnctions) లో కొన్ని 

రాజ్యమున కంతకును సమానముగా (వాముఖ్యము 

కలవి. ఉదా: విచేశ వ్యవహారములు, చేశరక్షణము, 

రవాణా సౌకర్యములు మొదలైనవి. వీటికి సంబంధిం 

చిన అధి కారములు చేశమున కంతకును (పాతినిధ్యము 

వహించు జాతీయ లేక కేంద |పభుత్వమునకు అప్పగింప 

బడును. కొన్ని వ్యవహారములు దేశమందలి వివిధ 

భాగములందు లేక [పాంతములందు ఒకేవిధముగ గాక 

వెర్వేరుగ నిర్వహింపబడవలసి యుండును. ఉదా: వ్యవ 

సాయము, విద్య, వైద్యము, మొదలైనవి. వీటికి 

సంబంధించిన అధి కారములు రాష్ట్ర పభుత్వములకు ఒసగ 
బడును. ఈ (పభుత్వ భాగములను రాష్ట్రములనియు, 

రాజ్యములనియు, ఇంకా ఇతర “పేర్లతోను పీలుతురు. 

మరికొన్ని వనులు దేశమున కంతకునుగాక, రాష్ట్ర ముల 

కునుగాక, అంతకన్న చిన్న వైన పట్టణములకో, పళ్లైలకో 

సంబంధించినవి. ఉదా : మంచినీటినరఫరా, మురుగునీటి 

పారుదల, [పాథమిక పాఠశాలలు, (పజారోగ్య సౌకర్య 
ములు. మొదలగునవి. వీటిని నెరవేర్చుటకు తగిన అధికార 

ములు స్థానికనంస్థల కొసగబడును. ఇట్లు పాలనాధి 

కారములు జాతీయ, రాస్ట్రాయ, స్థానిక (పభుత్వముల 

మధ్య [ప త్యేకింపబడును. వైమూడు [వభుత్వ భాగములకు 

నడుమ మరికొన్ని విభాగములు గూడ నుండవచ్చును. 

ఉదా: మన దెళమందున్న జిల్లాలు. 

ఎ అధికార విభజనము భిన్న రాజ్యములందు భిన్న 

రీతుల నుండును. వీటినిగురించి వివిధ పభుత్వ వ్యవస్థల 



సందర్భమున విపులముగ తెలిసికొనవచ్చును. కావున 

అవి ఇచట సూక్ష్ముముగ సూచింపబడును. 

జాతీయ, రాష్ట్ర య (వభుత్వముల నడుమనుండు అధి 
కార విభజనము ఫెడరల్ (Federal వ్య వస్థయందు 

ఒకరకముగను, యయూనిటకి (Unitary) విధానమందు 
మరొక విధముగను ఉండును. "ఫెడరల్ రాజ్యములందు 

అధికారవిభజనము చాల నిష్కర్హగ నుండును. అనగా 

అది లిఖత రూపమున నున్నట్టిదియు, 'నులభముగ మార 

నట్టిదియు నై యున్న రాజ్యాంగ చట్టములో పొందు 

పరచబడియుండును. ఈ విభజనమునకు భంగము కలుగ 

కుండ కాపాడుటకును, దానికి నంబంధించిన వివాద 

ములను పరిష్క్మరించుటకును, న్వతంతమైన, ఉన్నత 
మైన న్యాయస్థానము న్ధాపింపబడును. విభజన ఫలితముగ 

రాష్ట్ర [పభుత్వములకు రాస్ట్రాయ వ్యవవోరములను నెర 

వెర్చుకొనుటలో,సా ధారణముగ స్వాతం[త్యముఉండును. 
ఇట్టి విభజనము కొన్ని తారతమ్యములతో అమెరికా, 
ఆస్టేలియా, కెనడా, ఇండియా మొదలై న రాజ్యము 
లలో కాననగును. ఇక యూనిటరీ విధానము ననునరించు 

ఇంగ్లండు, [(ఖాన్సు మొదలగు దేశములలో _ అధికారవిభ 

జనము ఇంత కట్టుదిట్టముగనుండదు. |పాంతము లందున్న 
పాలనాసంస్థలకుగాని, [పభుత్వములకుగాని తమ వ్యవ 

వోరములను పరిష్కరించుకొనుటలో సిద్దాంతద్భష్ట్యా 
థ లు 

అంత 'స్వేచ్చయుండదు, [పొంతీయపాలనము న్యాయ 

రిత్యా కేం|ద| పభుత్వపు అదుపు ఆజ్ఞలకు లోనె ఉండును. 
క్రి అన : 

ఇపుడు రాష్ట్రయ, స్థానిక [పభుత్వథాగముల మధ్య 

నుండు అధికారవిభజనమును గమనింతము. ఇది 

రాజ్యాంగచట్టమునందుగాక, సాధారణ న్యాయ చట్టము 

రూపొందింపబడును. స్థానిక నంస్థలు ఫెడరల్ 

రాజ్య ములందు రాష్ట్ర [వపభుత్వపు అజమాయిపీకిని, 

యూూనిటరీ రాజ్య ములందు కేంద [వభుత్వపు అజమా 

లందు 

యిపికిని లోబడియుండును. స్టానికపాలనము నెడల పై 

(పభుత్వము. చలాయించు అధికారము యొక్క పరి 

ప మితియు, స్థానిక సంస్థలనుభవించు స్వేచ్చ యొక్క 

మితియు, వివిధ రాజ్యములందు వివిధముగ నుండును. 

ఇంగ్లండు, [ఖాన్సు దేశములు రెండును యూనిటరీ విధా 

నము నవలంబించియున్నను, ఇంగృండునందు (ఫాన్సులో 
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అధికార వర్షము 

కన్న యెక్కువగ స్థానికపాలనమునందు స్వేచ్చగలదు. 
యథార్థముగ చూచినచో ఇంగ్లండు నందలి స్టానికన్వపరి 

పాలనము ఫెడరల్ వ్యవస్థను గల్లియున్న అ మెరి కా 
సంయు క రాష్ట్రములలో నున్న చానితో నరితూగ గలదు. 
దతీణ అమెరికాయందలి కొన్ని ఫెడరల్ రాజ్యములలో 
కాననగు స్థానిక న్యవరిపాలనము ఇతర ఫెడరల్ 'కాజ్యము 

లలో నున్న దానికన్న న్వల్చ్పము. ఇక న్వత౦[త భారత 

దేశపు పొలనా విధానమునందు అధికార వి కేం|దీక రణము 
ఒక [ప్రధానమైన లకమ్యుముగను, లతణముగను గూడ 

నున్నది. నేటి [గామపంచాయితీలు ఇందుకు నిదర్శనము. 
ఉపసంహారము : అధికారము వివిధ (పభుత్వశా ఖల 

నడుమ విభజింవబడుటయు, వివిధ [ప్రదేశ |పభుత్వముల 
మధ్య _విశేందీకరింప బడుటయు, [ప్రయోజన 
కరమనునది నిర్వివాదాంఛము., అందువలన (పభుత్వ 

మునకు పటుత్వము (effc1en6y) ను, (ప్రజలకు స్వేచ్చ 
(liberty) యు లభించును. అయితే పె చు విషయములందు 

అధికార విభజనము _ పరిమితముగ "నున్నప్పుడే, శ 
[ప్రయోజనములు చేకూరును; విపరీతముగ నున్నప్పుడు 
చేకూరవు. అనగా అధికార విభజనము అత్యధిక మైనచే 

అరాజకత్యము (Anarchy) ను, అత్యల్ప మైనచో నిరం 
కుళత్వము (13720) ను వర్పడును. *అతినర్వ[త 
వర్జయేత్ * అను ఆర్యో క్షి అధికార విభజనమునకు గూడ 
వర్తించును. తగుపరిమితిని తెలిసికొని చానిని అవలం 
వింపదగును. అధికార విభజనము నువరిపాలనమునకు " 

సాధనము మాతమే అని |/గహించి, దానిని దేశకాల 
పాతముల కనువుగ నంస్కంరించి, అనునరించుట (యో 

దాయకము. 

పప 

స, మూ, 

అధికార వర్షము (Bureaucracy) : మానవులకు 

గల వాంఛలలో శాంతి సౌభాగ్యములు ముఖ్య మైనవి: 

వీటిని నమకూర్పు టకు ఏర్పడినది రాజ్యము (State). ఇది 

కాల[కమమున వి _స్తరిం చినది. అనగా దీనియందలి సభ్యుల 

సంఖ్య చెరుగుటయు, ఇది ఆక్రమించిన [పబేశళము విస్త 

రించుటయు, ఎదుర్కొనవలసిన సమన్యలు, 

చేయవలసిన సౌకర్యములు ఎక్కు వగుటయు, అందువలన 

కార్యనిర్వవాణభార ము వృద్ధియగుటయు జరిగినవి. ఇట్టి 

ఏర్పాటు 

ome 



అధికార వర్షము 

కార్యనిర్వహణమును స్మక్రమముగను, సమర్థముగను, 

సంత్భ ప్రికరముగను సాగించుటకు ప్రత్యేకమైన శక్తి 

సామర్థ్య ములుగల ఉద్యోగి బృందము, అవసర మెనది. 

ఇదే [కమముగ అధికారవర్గముగ రూపొందినది. 

అర్థము : అధికారవర్గము అనగా [పభుత్వోదో్యోగుల 

సిబ్బంది. ఇది సాధారణమైన అర్థము. అయితే ఈ పద 

మునకు నిగూఢ మెనట్టియు, నించార్హ్హ మైనట్టియు అక్థము 

గూడ గలదు. ఉద్యోగులందు తమకు పాలనమును నిర్వ 

హించుటలోగల శక్తియు క్తులనుబట్టియు, 

శయము |వబలినది. అంతేగాక స్వార్గపరత్వము, సంకు 

చితద్భష్టి, అ అలనత, అవినీతి మొదలగు అవలతణములు 

గూడ ఏర్పడినవి, ఇవి ఉద్యోగులకు సంభవించిన విపరీత 

స్థితిని నూచించును. ఈ స్థితిని వర్టి ంచుటకుగాను 

Bureaucracy అను పదమును వాడుట మొదలిడిరి. ఇది 

అధికారవర్గము అను పదమునకుగల అల్ఫీలార్థము. దీనిని 

బట్టి ఆ వర్గము విపరీత మన_న్తత్వముతో వర్తించు ఉద్యో 

గుల ముశాయని [గహింపవచ్చును. నేటి రాజ్యములలోని 

ఉద్యోగి. బృందమును సివిలు - సర్వీను (Civil Service) 

అందురు. దీనికి వై దుర్గుణములు వర్పడినచేో ఇది అ[క్రమ 

మెన స్థితికి “దిగిన అధికారవర్గము 

భావింవ బడును. _ 

పుట్టుపూర్వో త్తరములు : అయితే అధికార వర్షము 

రాజ్యమునందేగాక, విస్తారమైన ఆర్థిక, మత, సంఘము 

లందును (అనగా ఉత్ప శ్తి. కేం[దములు, వర్తకుల 

యొక్కయు, (శామికుల యొక్కయు, సంఘములు, 

దేవాలయములు, మఠములు, మతపీఠములు మొదలగు 

వాటియందును) పర్పడియుండును. అయినను అది 

రాజ్య మునందు ఎక్కువగ (పబలినది. కావున రాజ్య 

పాలనమునందు అధికార వర్గమునకుగల పా[త్రకు ఇచట 

[పాముఖ్యమీయబడినది. ద . 

సాధారణముగ అధి కారవర్గవు [ప్రభావము “వివిధ 

రాజ్యములఅందు (ప్రత్యతముగ "కాక [పచ్చన్నముగ 

(Bureaucracy) గ 

నుండును. అనగా ఆవర్గము రాజ్యాధి నెతలయిన (ప్రభువుల. 

[కిందగా*ని, 1వ జానాయకుల మరుగునగాని, చాగి 

యుండును. యూరపు ఖండమందలి |ఫాన్సు దేశము దీనికి 

త ద్వార మున 

అనుభవించు అధికార. గాెరవములను బట్టియు, అతి 

పుట్టినిల్లుగ, పరిగణింపబడును. |ఫ్రొన్సు, (ప్రష్యా దేశములను 
17, 18 శశాబ్బులలో పాలించిన నిరంకుశ |ప్రభువులు 

తమ పాలనము సౌష్టవముగ సాగుటకే [పత్యేక అధి 

కారులను నియమించిరి. వీరు: అధి కారవర్గముగ పరిణ 

మించిరి. 19 వ శ తాబ్రికి పూర్వము ఇ౦గ్రండునందు 

ఇది యెక్కు_వగ కానరాదు. తదుపరి అచటగూడ 'వ్యాపిం 

చినది. యూరపు రాజ్యములందు [పభుపాలనము అంత 

రించి [వజాపాలనము అవతరించిన తరువాతగూడ అధి 

కారవర్గము స్థిరముగనే ఉన్నది. అది నేటికిని నిలిచి 

యున్నది. 

. మనబేశములో నయితము వెనుకటి కాలమునగూడ 

కొద్దిగనో గొప్పగనో ఇదియుండినశ్లు తెలియును. బ్రిటిషు 

వారు పాలించిన కాలమున మనదేశ మున (పచ్చన్నముగనే 

గాక చాలవరకు పత్యక్షముగనే ఉద్యోగులు (ముఖ్య 

ముగ 1.C. 5. ఉద్యోగులు) పరిపాలనమును సాగించిరి. 

అప్పటి అధి కారవర్గము భారతజాతిని బంధించిన ఇనువ 

' బోను (Steel 206) అని వర్థి ంపబడినది. అంతకుపూర్వము 

గూడ అధికారులు కొన్ని నమయములందు “అధికార 

రోగపూరితు” లై వర్తించుచున్నట్లు వెనుకటి వాజ్మయ 

మునందు నిదర్శ్భనములుగలవు. 

అధికార వగ్గమువలన (ప్రయోజనములు : ఆధికార 

వర్షము వివిధ చేశ కాలములందున్నట్లు ఇదివరకు నూచింప 

బడినది. ఇపుడు దానివలన వెనుకచేకూరినట్టియు, నేడు 

నెర వేరుచున్నట్టియు పయోజనములను గమనింతము. 

17,18 శ తాబ్దులలో |ఫాన్సు మొదలగు యూరపు 

దేశములలో అధికారవర్గ్లము (పభుపాలనమును పటిష్ట 

మొనర్చి, [పజానీకమునకు శాంతిసౌభాగ్యములను 

చేకూర్చినది. ఆయా దేశములు [క్రమముగ .జాతీయెక్య 

మును, ఆర్థి కాభీ వృద్దిని పొందగలిగినని, తరువాతి కాల. 

మున పళ్చిమరాజ్యములందు |వబలిన '|వజా[పభుత్వపు 
(Democratic State} (శేయో రాజ్య (Welfare State) 

వ్యవస్థలందు గూడ ' అధి కారవర్గము నిర్వహించినపా|త 

కాన్ని విధముల ప్రశంసా పాత మెనదే. (వజాశ్రేయన్సు 

కొరక. శాంతిభ[దతల నిచ్చుటయేగాక, అనేక రకము 

లైన సౌకర్యములను (ప్రభుత్వము (ప్రజలకు సమకూర్చ 
వలసి వచ్చినది. ఈ సౌకర్యములు వ్యవసాయము వాణి 
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జ్యము, విద్య, వై ద్యము, వినోదము, వై తిక-ఆ ధ్యాత్మిక 

వికాసము మొదలగువాటికి సంబంధించినవి. ఈ కార్య 

ములను అభివృద్ది చేసి వీటిని సామాన్య [పజలకు గూడ 

అందచేసి వారి జీవితమును సౌఖ్య[పవము చేయవలసి 

యున్నది. మనదేశమున అమలు జరుగుచున్న పంచవర్ష 

[వణాళికలు ఇందుశేర్పడిన వే. ఇటువంటి పథకములను 
సూచించుటకును, వాటిని (ప్రజా[పతినిధులతో గూడి 

యున్న (ప్రభుత్వము ఆ మోదించిన తర్వాత అమలు జరుపు 

టకును సమర్గులగు ఉద్యోగులు నవాయ పడుదురు. 

[పభుత్వ కార్యాలయము లందు పనిచేయు ఉద్యోగులతో 

పాటు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఉపాధ్యాయులు, [ప్రచా 

రకులు, మొదలగు నిపుణుల తోడ్చాటులేనిదే [పజాహిత 

కార్యములు సరిగ నెరవేరవు. ఇది ఇతర దేశములందు 

వలెనే మనదేశమునందు గూడ ఇపుడు గుర్తింపబడు 

చున్నది. ఉద్యోగులందరు తమతమ శక్తిరక్తుల నన్ని టిని 

వినియోగించి [పభుత్వ పథకములు [పజాషెమమును 

సెంపొందించునట్లు పాొటుబడుదురు. అందుకై తమకుగల 

(ప త్యేక మైన పరిజ్ఞానమును, పాలనానుభవమును వినియో 

గింతురు, కార్యదీకును, కార్యదతతను [పదర్శింతురు. 

[పభుత్వమునకును, [పజానీకమునకును, . మధ్యవ ర్హులుగ 

నుండి ఒకరి నవోయ సానుభూతులను మరొకరికి అంద 

చేయుదురు. 

అధికారవర్గమువలన నష్టములు : అధికారవర్షపు పరిస్థితి 

విపరీత మైనపుడు దానివలన కొన్ని నష్టములు ఏర్పడును. 

అంద్యుగమనింపదగినవి ఈ [కింద పేర్కొనబడినవి : 

ఉద్యోగులు తమకు లభించిన [ప్రత్యెక మైన అధికార 

శక్తులను పురస్కరించుకొని అవాంభావముతో వి|రవీగు 

దురు. (వజలు మంచి, చెడ్డలు తరియని మూఢులనియు, 

తమచే పాలింపబడుటకు మా[తమె అర్హులనియు వారు 

భావింతురు.. అందువలన సామాన్య జనులను సోదర 

పౌరులుగ గాక, తమ సేవకులవలెగాని, ఆ|శితులవ లెగాని 

చూతురు. |వజలయెడ [(పేమనుగాని, దయాచాతిణ్య 

ములను గాని కనబరచరు. అందువలన (పజల అభిమాన 

మును పొంద నేరరు. ఇట్లు [పజలకును, అధి కారులకును 

మధ్య నుండదగిన సానుభూతి సవాకారములకు బదులుగ 

వె_మనన్యము, వై_రుధ్యము [పబలును. “ఇది. (ప్రజా 
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[(పభుత్వమునకు గొడ్డలి పెట్టు. (పభువుల నీరంకుశత్వము 

పోయిన తర్వాత వెలసిన అధి కారవర్ల విజృంభణమును 

ఇంగ్లండు దేశ మున “నూతన .నిరంకుత్వ” మనిరి. 

సామాన్య (పజయెడ కనబరచు అలత్యుభావము [కమ 

ముగ తమకు వైనుండి పరిపాలనా చక్రమును (తిప్పు 

[వజాపతినిధులపట్ల గూడ అధికారులు చూపుట కద్దు. 

చివరకు ఆవర్గములోని వెైతరగతులవారు [కిందితరగతుల 

వారినిగూడ పీడింప వెనుకాడరు. ఇట్టి విపరితస్థితిలో మాన " 

వత్వవుం నశించి, మాత్స కాన్యాయ ము (పబలును. 

పరిపాలనానుభవమును నంపొదించుకొనిన ఉద్యో 

గులకు స్వాతిశయముతోపాటు _ స్వార్థపరత్వముగూడ 

ఏర్పడును, పరిపాలనములో [పజాఇెమముకన్న తమ 

వర్షము యొక్క లాభమునకు ఎక్కు వపాధాన్యమును 

ఒసగజూాతురు. తమవదవులను, అధికారములను, ఆదాయ 

ములను నిలువ బెట్టుకొనుటకును, వృద్ది చెసికొనుటకును, 

అవినీతి మార్గములనుగూడ _అవలంబింప యత్నింతురు. 

లంచగొండితనము,. సమ్మ సన్నాహములు ఇందుకు 

సంబంధించిన వి. 

సంకు చితదృష్టి వీరి దుర్గుణములలో మరొకటి. (పభుత్వ 

కార్యకలాప్ములను నెర వేర్చుటలో తమకుతోచిన శ్లేగాని 
ఇతరులు నూచించినట్లు వర్తించుట వీరికి గిట్టదు. నిష్ప) 

'యోజనకరముగ కనబడినను' (పాతపద్ధతుల నే అవలం 

వింతురుగాని, [కొత్తపద్ధతులను అనునరింప యత్నింవరు. 

ఇందువలన వీరియందు నృజనాత్మకళ క్రి సన్నగిల్లును. 

దేశకాల పాతముల కనువుగ మారుట వీరికిమిం చిన 

పని. సామాన్య పరిస్థితులందు సరిగ పనిచేయగలరుగాని 

అసాధారణ పరిస్థితులందు (అనగా యుద్ధములు, కరవులు, 

కాటకములు చెలరేగినపుడు) ఈ అధి కారులు అసమర్థు 

లగుదురు. | 

సామాన్య సమయములందు సైతము వీరు కార్యా 

చరణ సందర్భమునచేయు .. కాలయావన నహింవరానిది. 

ఒకరోజులో పూర్రిచేయదగు వనికి వదిరోజులు తీసికొనుట 

వీరి అలవాటు. ఇందుమూలముగ కాగితములమీడ జరుగు 

[కియాకలాపములు పెరుగును. కావుననే. ఉద్యోగుల 

కార్యాచరణ విధానమును దస్తాాల పెరుగుదల 

యనియు, ఆశాపాశమువలె అంతులేకుండా పెరుగు, 



అదీకౌర వర్గము 

ఎటిదారపు విధాన (Red 1290159) మనియు, “హేళన 

చేయుదురు. 

మొ త్రముమీద ఇటువంటి వద్దతులవలన కాలయావన, 

వ్యయ[వయానలు, అనంతృ ప్తి, అలజడి పెరుగును, 

కర్తవ్యము : అధికారవర్గము వలన కొన్ని [పయో 

జనములును, కొన్ని అనర్థములును కలవని తెలిసి కొంటిమి. 

అయితే ఆ వర్గము విషయమున అవలంబింవదగు విధాన 

"మేది? అనర్థములను జూచి అంత మొందించనిచో 

(శ యోరాజ్యస్థాపనము సులభము గాదు. [వయోజన 

ములను గాంచి దానిని విచ్చలవిడిగ వదలినచో (ప్రజా 
స్వామ్య ము సన్న గిల్లును. కావున దానిని అదుపునందుంచ 

దగును గాని అంత మొందింవరాదు, సంస్క రింపదగును 

గాని సంహారింపదగదు. అపుడు దానివలన [పయోజనము 

అను పొంది, [పమాదములనుండి తప్పించుకొనవచ్చును. 

సంస్కరించుకొట్లు ? ఉద్యోగులను నియమించునపుజు 

వారి సామర్థ్యము, శీలము, పరిగిణింపబడవ అను గాని, 

ఇతర విషయములు ( ఉదాహరణకు జాతి, మత, కుల 

భేదములు) పొాటింపబడరాదు. న్యాయబుద్ధితో నియమింవ 

వ లెనుగాని ఆ శితపశపాతముగాని, బంధువత పాతము 

గాని. వనికిరాదు. నియమించు అధికారము రాజ 

కీయ ముఠాలకుగాక చట్టబద్ధముగ వర్తించు “పబ్లిక్ 
సర్విస్ కమిషన్ల ” 

సౌకర్యములు, కమశికణము మొదలైనవి గూడ సె 

కమిషన్ల పర్య వేక్షణము కిందనుండవ లెను. మొ త్తముమీద 
ఉద్యోగులు అనుభవించు సౌకర్యములకును, వారుచేయు 
సేవకును, వీలయినంతవరకు సామ్యముండుట మంచిది. 
సంతృ _ప్రికరముగ వ్యవహరించు అధికారులకు ఉచిత 

మైన|పోశ్సావామును, అవినీతిపరులకు తగినళిక్షను 
ఇచ్చుచుండవ లెను. 

అధికారులు, శాసనసభలు, మంతివర్గములు మొద 

లగు |వభుత్వాంగములందుండి పరిపాలనా=విధానములను 

నిర్ణయించు (పజా[పతినిధుల యెడల తగిన వినయవిభేయ 
తలతో వర్తించుట అవసరము, (పజాపతినిధులకు సరి 
యగు సలవోలనిచ్చి, వారి నిర్లయములను. న|క్రమముగ 

అమలుజరుప యత్నింపవ అను. 
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సామాన్య (పజలవట్ల అధి కారులు స్నేవా సానుభూత్రు 

లతో మెలగుట ఆవశ్యకము, తాము (పజల సేవకులమని 

గుర్తింపవ లెను. [పజలను పీడించువారుగ మారగూడదు. 
అధికారులు శ క్తితో బాటు సౌ జన్యమును గూడ [పద 

ర్భించుట యు కము, 

[పజానాయకులతోను, [పజలతోను, సన్నీ హిత మై 

నట్టియు స్మకమమైనట్టియు సంబంధము అధికారుల 

కుండుటకుగాను ముఖ్యముగ అవసరమైనది వికేం|దీకృత 
పరిపాలనము (Decentralised administration), అనుభ 

వజ్ఞులు తెలిపినట్లు, కేం |దీకృతపాలనము (Centralised 
administration) © ధికారవ ర్ల విజృంభణమునకు 

దోహదమిచ్చును; వ కేందీకృత పోలనము ఆ జాడ్యము 

నకు విరుగుడుగ వనిచేయును. 

ఇంతేగాక నేటి పరిస్థితులలో అధి కారులు కార్యా 
చరణమునందు మా(త మేగాక _ కొంతవరకు శావన 

నిర్మాణమునందును, న్యాయనిర్లయము నందును గూడ 

పాల్గొనుట జరుగుచున్నది. ఇట్టిోక్యమును సాధ్య మై 
నంతవరకు పరిమితము చేయుట [ప్రజా స్వేచ్చకు శ్రేయ 
సరము. ముఖ్యముగ కార్యనిర్వాహక వర్గమునకు 

చెందిన ఉద్యోగులు చేయు న్యాయనిర్లయ కార్యములను 

సందర్భ మునుబట్టి న్యాయన్థానములందలి 

కారులు పరిశీలించుచుండుట శేమకరము. 
అన్నిటికన్నను మిన్న యెనది మానసికమైన మార్చు. 

అనగా అధికారులందు సోదరమానవుల యెడ (పేమ, 
(ప్రజా సేవయం దనుర క్తి . పరొపకారబుద్ధి, స్వార్థ త్యాగము 

“పెంపొందవలీను. అధికారులు 

తమ అధి కారమును దుర్వినియోగము చేయక, నద్వి 

న్యాయాధి 

_నీయోగము చేయుటకై దృఢ సంకల్పముగల్లి యథా 
శరక్రిగ పొటుపడవ లెను, ఇట్టి (పయత్న మునందు |వజా 

నాయకులును, (పజలును గూడ వారికి అనుకూల పరి 
స్థితిని కల్పించి తోడ్పడవలయును. 

సారాంశము : అధి కారవర్గ సమస్య రాజకీయ, 
సాంఘిక, నైతిక, రంగములకు సంబంధించినది. అధికార 

వర్గము తమ అగ్నివంటి ళక్రిని అదుపునందుంచుకొనినచో, 
అది ([ప్రయోజనకరముగను, . అదుపునందు లేకున్నచో, 
[పమాదకరముగను పరిణమించును. దానిని న్మకమముగ 



నుపయోగించుకొని నత్సలితములను పొందుటకుగాను 

[పజానముచాయ మునకు తెలివితేటలు అవసరము. ఇక 

ఆధి కారులు గూడ తమ మానవత్యమును, పౌరసత్యమును 

మరచిపోక, తమ వర్గము మొత్తము సంఘములో ఒక 

భాగము మా|తమే యుయున్నడనియు, వర్గ శేయన్సు, 

సంఘ|శేయన్సు మీద ఆధారవడి యున్న దనియు, రెంటి 

కిని నంఘర్ష ము నంభ వించినపుడు వర్గ శేమమును నంఘ 

శమమునశై_ వినియోగింపవలెననియు, [గహి౦చి 

వ ర్రింపవలెను. ఇందుకు అధికారులకు మనోని గహము, 

నె తిక బలము ఆవశ్యక ము, కాల[కమమున వర్షరహిత 

సమాజము (classless society) ఏర్పడు పరిస్థి తీ వచ్చి 

ఇతర వగ్గములతోపాటు అధికార వర్గముకూడ 

దానియందు వీనము కాగలదు, 

నపుడు, 

ఓ. స, మూ. 

అనంతప్పరముజిల్లా 

[వదేళశములోని ఒక జిల్లా. ఈ జిల్లా ఉ త్తరఅజాంళ రేఖ 

అనంతపురము జిల్లా ఆం[ధ 

అనంతపురముజిల్లా 

ఈ జిల్లా అంకెలు ఈ కిందివిధముగా నున్నవి. జిల్లా 

మొత్తము : విస్తీర్ణము = 6706 చ. మై; (గామములు- 

858; జనాభా 18,61,556; 

పురుషులు 7,01,242; (మలు 6,60,814; [గామ 

వాసులు 11,89,998; వురవానులు 2,21,556; 

జనసాం[ దత, 208. 

ఈ జిల్లాలో తొమ్మిది తాలూకాలుగలవు. వివరములు 

ఈ |క్రిందివిధముగా నున్నవి. 
1. అనంతపురం తాలూకా 

పురములు - 14; 

* విస్తీర్ణము, 926 చ.మై. 

(గామములు, 114; పురములు, 9; జనాథా164708; 

పురుషులు రిరి459; (స్త్రీలు 79244; (గామవాసులు 

182751; పురవానులు $81952. 

2. గుత్తి తాలూకౌ : విస్తీర్ణము 896 చ. మె; 

(గామములు 187; పురములు ఉ; జనాథా 214361; 

పురుషులు. 109840; (స్ర్రలు 105511; [గామ 

వానులు 144988; పురవాసులు 6౪913. 

13°-40' నుండి 15-15! 

వరకును, తూర్పు తులా రేఖ 

76°-50' నుండి 78°-30' వర 

కును విస్తరించి యున్నది. 

ఈ జిలా దిరచతురాకార 
ణు ఢం 

మున (oblong) నుండును. 

నిడివి [పాంతము ఉత్తరము 

నుండి ద&ణమునకు (పాకు 

చుండును. కల్యాణదుర్గ ము, 

మడకసిరా 'తాలూ కాలమధ్య 

పడమటినుండి మెనూరురాఫ్ట్ర 

భాగ ముచొచ్చుకొనిఉండును. 

ఈ జిల్లాకుణ తత్తర మున బళ్ళారి zh 72130 

8, తాడిపత్రి తాలూకౌ : 

వి సీరము 6ఉ1! చ.మె; [గామ 
చి పైది మెలా 

ములు 98; పురములు 2; 

జనాభా 182794; పురుషులు 

6990; (స్త్రీలు 64796; 

(గామవానులు. 105481; 

పురవాసులు ౨78 68. 

4. కల్యాణదుర్శము 
"ఓ. 

తాలూకా : విస్తీర్ణము 821 

చ. మై. [గామములు 74; 

పురము 1; 

118894; పురుషులు 

| చిత్తూరు | 61881; శ్రీలు 57018; 

జనాభా 

కర్నూలుజిల్లాలును, తూర్చునకడపజిల్లాయునుద తిణమున 

చిత్తూరు జిల్లాయును, మైసూరు రాష్ట్ర)మును పడమట 

మెనూరు రాష్ట్రమును, బళ్ళారి జిలాయును, ఎల్లలు 
చెటు రి య ౧ 

గానున్న వి. మడకసిరాతాలూ కాలోని కనజనహాళ్ళి, సరజ 

మృనహాళ్ళి, కోటగారలవాళ్ళి అను [గామములును, 

హిందూపూరు తాలూకాలోని చంటికుంటపల్లి అను[గామ 

మును మెనూరు రాష్ట్రముతో 19650 లో చేర్చబడినవి. 
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[గామవానులు 110281; వురవానులు 81638. 

5. ధర్మవరము తాలూకా : విస్తీర్ణము 786 చ. మె; 

[గామములు 65; వురము 1 ; జనాభా 114812; 

పురుషులు 59229; (స్రీలు ర్ వ్ ర్ 88; 

100109; వురవానులు 14708. 

6. పెనుగొండ తాలూకా: విస్తీర్ణము 682 చ. మై; 

(గామములు 99; పురములు బి; జనాభా 1289949; 

(గానువాసులు 



అనంతపురముజీల్లా 

పురుషులు 68487; (స్రీలు 59662; [గామవానులు 

105245 ; పురవానులు 18104. 

7. కదిరి తాలూకా: విస్తీర్ణము 115 చ.మై; 

[గామములు, 140: పురము 1; జనాభా 219,112; 

పురుషులు, 118115; (స్త్రీలు 105997; 

వానులు 1987568; పురవానులు 20854. 

8. మడకసిర తాలూకా: విస్తీర్ణము ఉ€1 చ. మై; 

[గామములు 55; పురము 1; జనాభా 120209; 

సురుషములు 61766; (స్రీలు 58448; [గామవానులు 

118641; 

9. హిందూపురమ తాలూకా: విస్తీర్ణము 4890 

చ. మె; 76; పురము 1; 

158882; పురుషులు 79467; 

[గామవానులు 128894; పురవానులు 24488; 

భాషలు: మాట్లాడు -|[పజల సంఖ్య (1) "తెలుగు, 

10,78,789. (2) కన్నడము 1,82,660. 

(3) హిందూసాని 1,0 4,580. (4) లంబాడి 19,884. 

(5) తమిళము 11,004. (6) మరాఠి 7,282. 

(7) హిందీ 4,810. (8) తులుభాష $8,1లిఉ, 

(9) ఎరుకలభావ 2,826, (10 )ములయాళ ము 2071. 

(11) ఇతరభాషలు 564. మొత్తము 18,61,556. 

ఈజిల్లాలో నై నర్గికముగా మూడువిభాగములున్న వని 

చెప్పవచ్చును. అవియేవనగా: 1. వినృతముగా నల్ల 

శేగడిభూములుగల ఉత్తరమందలి గుత్తి, 

తాలూకాలు, 2. మధ్యనున్న కల్యాణదుర్గము, ధర్మ 

వరము, పెనుగొండ, 

శూన్యములు. చెట్టులేని విశేష విగ్తీర్ణముగల నిస్సా 

రపు ఎజ్జమట్టి నేలలు. లీ. మడకసిర, హిందుపురము 

తాలూ కాలలోని ఎ శక్తెన నమ[పదేశము. ఇది మైసూరు 

కీశభూమితో కలియుచు, జిల్లాలోని ఇతర తాలూ కాల 

కంచు ఎక్కువ ఎత్తు కలిగియున్నది. జిల్లా పళ్చిమ భాగ 

మందున్న గుత్తి, 

భాగములు పళ్చిమదిశగా వాలీియుండును, గుత్తి, తాడి 

పతి తాలూకాల ఉత్తర భాగములు దశణముఖముగా 

వాలి పెన్నానదిలోనికి జారును. ఇక జిల్లాలో శేషించిన 

(గామ 

పురవాసులు 6565. 

(గామములు జనాభా 

తులు 78866; 

తాడిప|తి 

కదిరి తాలూకాలు. ఇవి జల 

కల్యాణదుర్గ ము అను తాలూకాల. 

పి శాలమెచానములు రాతిగుట్టల మూలకముగా గట్టులు 

గను, పంక్ష్తులుగను, గుంపులుగను చీలియుండును. 

పర్వతములు : ముచ్చుకోట గుట్టలు లిల్ మెళ్ళ నిడివి 

కలవి. కొని న్నిచొట్ల 7 మెళ్ళవరకు 'వెడల్పుకలిగియున్న వి. 

ఇవీ గు_త్రిపట్టణపు ఉ_త్తరమునుండి తాడిప(తి తాలూకా 

చివర దవీణపుమూలవరకు వ్యాపిం చియున్నవి, ఇవి తాడి 

వతి పకమటికొన నానుకొని, అనంతపురము 

తాలూ కాలలోని తూర్పు సరిహద్దులను అనుసరి౦ చిపోవు 

చుండును. వీటిని తాడిపతి తాలూకా నైరృతి మూల 

యందు చితావతీ నది చీల్చును. 

గు త్రితాలూ కొ పళ్చిమమునుండి ఇంకొక గుట్టలవరున 

బయలు చేరును. ఇది గు త్తితాలూకా మధ్యనుండి ర్ 0 

యమెళ్ళవరకు దశిణముగా సాగి అనంతపురము, ధర్మ 

వరము తాలూకాలలోనికి పోవును. ఈ గుట్టలవరునను 

నాగనము[దపు గుట్టలందురు. ఈ గుట్టలవరునలో ఎన్నో 

విరుగుశులు కలవు. ఇది దతీ ఇమునకు పోవుకొలది ఎత్తు 

పరిణామము తగ్గుచుండును, 

మల్లప్పకొండ గుట్టలవరున ధర్మవరములో |పారంభ 

మయి మైసూరుశాష్ట్ర) ము లోనికి పోవును. ఇది 8,088 

అశుగుల ఎత్తుక లది. 

మడకసిరా తాలూకాలో మడకసిరా గుట్టలు ఆ 

తాలూకాను ద&ిణ, ఉత్తర భాగములుగా విడదీయును. 

అ దక్కను భూభాగమునకు విలక్షణమయిన విడి విడి 

గుట్టలు, శిలల గుంపులు కలవు. ఉదా: గుత్తిశ్తెలము, 

కల్యాణదుర్ష్గము చుట్టునున్న గుంపులును అనంతపురము 

తాలూకాలో సింగనమాలయు పేర్కొనదగినవి. తాడిప|తీ 

తాలూకా తూర్పుఖాగమున కర్నూలుకు సంబంధించిన 

ఎజ్జమల గుట్టల వరునయొక్క  నిమ్నభాగములు 
కలవు, 

హిందూపురము, మడకసిరా అను తాలూ కాలలో 

పుష్కులముగ తృణ కావ్య సమృద్ధికలదు. ఇక శేషపించినజిల్లా 

భాగమంతయు ఊసర కేత్రము. కొన్ని తోపులలోను 

గుత్తి, 

లోయలలోను వ్యవసాయ ము వెదజల్ల బడీ “యుండును. 

భాగము దతీణమునుండి ఉత్తరమునకు వంగుచుండును. 

నదులు : ఈ జిల్లాలో పెన్నానది ముఖ్య మైనది. ఇది 

మైసూరురాష్ట్ర) ములోని నందిదుర్గమునకు వాయవ్య మున 

చెన్న కేశవ గుట్టలలో [పభ వించి, హిందూపురము ద&ిణ 
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భాగాంతమున ఈ జిల్లాలో ప వేశించి, హిందూపురము, 

చెనుగొండ, ధర్మవరము అను తావుల పడమటి భాగముల 

ననునరిం చి ఉత్రరముగా [పవ వహించును. తరువాత ఇది 

అనంతపురము తాలూకా పడమటి సరివాద్దున |[పవహిం 

చుచు, తూర్పునకు మరలి, గుత్తి, అనంతపురముల మధ్య 

నుండి [తోవచేసికొని, తాడిపత్రి తాలూకాగుండ పోవును. 

తరువాత ఇది కడప, నెల్లూరు జిల్లాలగుండ పోయి 

చివరకు బంగాళెభాతములో పడును. హిందూపురము 

ఊటుకూరు దగ్గర ఉపనదియగు 

జయమంగళి దీనితో కలియును... 

ఈ జిల్లాలో పేర్కొనదగిన మరొక నది చితావతి. 

చెన్నానదివలెనే ఇది మైసూరుశాష్ట్రములోని నంది 

దుర్గమునకు ఉత్తరమున నున్న హరిప ా లెళ్వుర గుట్టలో 

జనించును. ఇది హిందూపురము తాలూకా తూర్పు 

[పొంతమున అనంతపురము జిల్లాలో (ప వెళించును, 

హిందూపురము తాలూకాగుండ ఉత్తరముగా [పవ 

తాలూకాలోని 

హించి, 

ణము చెరువులో పడును. అచ్చటినుండి మిగులు పరీ 
ఇది పెనుకొండ తాలూకాలోని బుక్కపట్ట 

వాపాముగా (SUrplus) బయలుదేరి ధర్మవరము ' 

తాలూ కాగుండ ఉత్తరముగా (పవహించి, ధర్మవరము 

చెరువులో పడును. తిరిగి మిగులు పరీవాహముగా 

అచ్చటినుండి బయలుదేరును. తరువాత అది ధర్మవరము 

తాలూకాగుండ తాడిప|తి తాలూ కాద ఊణపుమూలగుండ 

ఈశాన్యముగాపోయి ఈ జిల్లానువదిలి కడప. జిల్లాలో 

ెన్నానదిలో కలియును... 

' హొందూపురము తాలూకాలోని కుశావతి యను నది 

చితా వశీనదికి ఉపనదియె యున్నది. 

నాగసము|ద్రము గుట్టలలో దజీణ దిశాంత భాగమున 

శడకలేరు జనించి, అనంతపురము. జిల్లాలోని సింగనమాల 

చెరువులోనికి |పవహించి, తరువాత చెన్నానదితో సంగ 
ర ర్ల 

మించును. 

వంజెమేరు నది అనంతపురము చెరువునకు నీటివసతిని 

కల్పించును. అచటినుండి మిగులునీరుగా బయలుదేరి 

తడక లేరుతో కలియును. 

న్వర్హముఖీ నది మడకసిరా తాలూకాలోనిది. ఇది 

మైనూరురాష్ట్రములోని వాగరీనదిలో కలియును. 

మద్దిలేరునది కదిరితాలూ కాలో ఉత్తరముగా (పవ 

పింంచుచు చి తావతితో కలియును. 

పాపఘ్నీనది కదిరితాలూ కాలోనీ మరి యొక నః 

ఈ జిల్లాలో 698. 84 చదరవుమైళ్ళ 

సెనుకొండ తాలూకాలోని 

రతీ తారణ్యమున వంటచెరకు, వెదురు మున్నగువాటి 

ఫలసాయము లభించును. కదిరిళాలూకాలోని రథజీళా 

రణ్యములో ముండ్లచెట్టజాతులు కలవు. హిందూపురము 

ఆడవులు ; 

అరణ్య (వాంతము కలదు. 

తాలూకాలోని రవీళారణ్యసంపద ఇతర తాలూకాలోని 

సంపద క౦0 ళు మెరుగయినట్టిది. 

శీతోష్టము _ వర్షపాతము : మార్చి, ఏ పియల్ మే 

నెలలు అత్యుష్తముగా నుండును. నై_ర్భతి "'మఘవాయు 

వులు (10950009) వీచుట సాగగానే జూన్ నుండి 

డీసెంబరువరకు ఉప్టో[గత (Temperature) [కమముగా 

పడిపోవును. ఎండ కాలమునందలి మూడునెలలు అసౌఖ్య 

కర మైనట్టివి. నవంబరునుండి .జనవరివరకు రాతులు 

(ప్రభాత సమయములు మోచావవాముగలు నుండును. ఈ 

జిల్లా మిక్కిలిగ పొడ్మిపాంతమయి. ఉన్నది. 

ఆంధ రాష్ట్రములో అత్యల్ప వర్షపాతముగల జిల్లా 

లలో నొకటిగా ఈ జిల్లాయున్నది. ఈ జిల్లాలో సగటున 

వర్షపాతము 20.12 అంగుళములు. 

తాలూకాలలోని ఉప్ణో గతయందు ఎక్కువ భవము 

లేదు. కాని మడకసిరా, హీందూపురము పెనుగొండ 

తాలూకాలు మిగుల ఎత్తైన [పొంతములగుటచే అవి. 

కొంతవరకు చల్ల నివాతావరణమును కలిగియుండును. 

నల్ల రేగడి, నల్చ్లగరప (black loam), న ల్ల 

యిసుక, ఎజ్జమట్టి, ఎజ్జగరప (Red loam), ఎజ్బయిసుక 

భూములు కలవు. నల్ల రేగడి ఎక్కువ పంటవండుటలో 

[శేస్థమెనది. ఎజ్జయినుకభూమి అస్నేంటికన్న చెడ్డది. 

నీటిపారుదల : : తాడిష్యతి తాలూకాలోని ఎల్లనూరు 

చెరువుతప్ప ఈ జిల్లాలో చెప్పుకొనత గిన నీటివనరులు లేవు. 

ఈ జిల్లాలోని నదులు మంచివానలు వడినప్పుడు మాత మే 

నీట పవావాములు కలిగింయుండి సంవత్సరమునం దధిక 

కాలము ఎండిపోవును. నదులకు ఆనకట్టలు సరిగా కట్ట 

నేలలు : 

బడలేదు, తఈశ్చాలికోవయోగమునే. ఇసుక కట్టలు 

వాటి కడ్డముగ వేయుదుళు. అడవివాగులందు, చెరువు 

75. 



అనంత పురముజిల్లా 

గర్భమునందు, గుట్టల పార్శ్వపు లోయలందు, ఊట 

కాలువలు [తవ్వుదురు. ఇట్లు ఏ కొలది భాగమా వ్యవ 

సాయము చేయుదురు. కొన్ని చిన్న చెరువులుకలవు. కాని 

పంటలు పండువరకు ఈ చెరువులను నింపవలసియుండును. 

ఈ చెరువులు కదిరి తాలూకాలో అనేకము లున్నవి. 

ఈజిల్లాలో కొన్ని నద్మిపవావాపూరితముగల తటాకములు 

గలవు. అనంతపూరు సింగనమాల 

చెరువునకు తడకలేరు ఆధారము. పెనుగొండ తాలూకా 

లోని బుక్క పట్టణ చెరువునకును, ధర్మవరము తాలూకా 

లోని ధర్మవరము చెరువునకును చిళావతీనది ఆధారము. 

చెక్కు చెరువులు పూడిక పడిపోవుచుండును.. బావులున్న వి 

గాని అవి వట్టి పోవుచుండును. 

నీటిపారుదల సౌకర్యములంతగా లేనందునను, శెండు 

మాన్సూనులకొనలు తాతెడు భౌగోళిక పరిస్థితిరూప 

మయిన దురదృష్టమువల్లను, నేలయొక్క నిస్సారపు 

గుణము జిల్దాయందర్థ్హభాగమును మించియుండుట చేతను, 

జిల్లాయంతయు తామవరిస్థితులకు . గురియగుచుండును. 

ఎగువ పెన్నా [పొజష్టు, కుముదవతీ (ప్రాజక్టు, ఇ రవాని 

తిప్ప. (పాజక్టు నిర్మాణములు (పభుత్వమువారు చేపట్టి 

నందున నీటిపారుదల సౌకర్యములు కొంతవరకు బాగు 

పడవచ్చును. 

ఈ జిల్లాలో 2478 చిన్నరకవు నీటి వనరులుకలపు. 

వీటి క్రంద 91,258.27 య.ల ఆయకట్టు గలదు. 109 

ఇపెద్దరకపు నీటి వనరులుకలవు.. పీటి[ కింద. 52,687.76 

య.ల ఆయకట్టుకలదు. . 

సంటలు :. వరి, చోళం, కుంబు, కొజ్జ - ఇవి ముఖ్య 

మయిన తిండివంటలు. వరిగ, రాగి, సమె అనునవి 

స్వల్పముగా పండును. సెనగలు ఎక్కువగా సాగుచేయ 

బడును. వేరుసెనగ, (పత్తి - ఈ రెండును ముఖ్యమయిన 

వ్యాపారపువరటలు. మడకసిరా, హిందూపూరు శాలూ 

కాలలో కొబ్బరితోటలు, పోకతోటలుకలవు. 

బళ్ళారి, కడప, కర్నూలు, చిత్తూరు 

జిల్లాలను "కలుపుచు ఈ జిల్లాలో రహచదారిజాటలు కలవు. 

రోడ్డ నిడివి 1,860 మైళ్ళు. ఇందు 106 మైళ్ళు జాకీయ 

తాలూకాలోని 

' రహదారులు: 

ఇతర జిల్లారోడ్డు, 275 మైళ్ళు గామమార్గములు. 81 

రహచారి.మార్గములు, 251 మైళ్ళు రాష్ట్రీయ మార్గ 
fy ర రి గ 

ములు, ర్4లి మైళ్ళు జిల్లా పెద్ద బాటలు,. 124 మైళ్ళు 
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మైళ్ళు మునిసిపల్ మార్గములు. ఈ రాజమార్గములలో 

సెక్కుమార్గములు కరవు కాలమందు [పజాపోషవణార్గము 
గ థి 

నిర్మితమయినట్టివి. 
ర 

రైలు: ఈ జిల్లాలో 61 

తాలూకాలోను ౨. లుమార్గములు శేవు 

తపాలా: ఈ జిల్లాలో 14 తంతి తపాలా ఆఫీసులు 

కలవు. ల నబ్పోన్టు ఆఫీసులు కలవు. 207 (బాంచి 

పోస్టాఫీను లున్నవి. | 

వైద్యము : ఈ జిల్లాలో 8 సెద్దఆసుప[తులు, 1 1చిన్న 
ఆనువ[తులు కలవు. అనంతపురములోని ఆనువతి అన్నిటి 

కం శు పెద్దది. ఇచ్చట 100 మంచాలు కలవు. ఈ అను 

పత్రిలో “ ఎక్కు రే ౫ యం[తము గలదు.. కుష్టురోగ చికి 
త్సకు ఏర్పాటు చేయబడినది. 

పానీయజలమునకు బావులే ముఖ్యా ధారములు. 

అచ్చటచ్చట చెరువునీరు |తాగుచుండుటకలదు.. అనంత 
పురములో పరిశుద్ధము చేయబడిన జలము లభించును. 

678 మంచినీటి బావులను. (ప్రభుత్వమువారు (తవ్వించి 
నారు. 

జాతరలు: - ఈ జిల్లాలో వీ" యాతా స్థలములు, 

11 పశువులనంతలు కలవు. 

; విద్య: ఈ జిల్లాలో 892 సంస్థలు విద్య గరపునవి 

కలవు. వీటియందు ళ8,50 మంది” బాలురు, 

22,20 5 మంది బాలికలు విద్భనేర్చుచున్నారు. విద్యా 

నంస్థలలో కళాశాల 1; వృ్త్తి కళాశాల(ఇంజనీరింగు) 1 

బాలుర పాన్క్కూళ్ళు 19; బాలికల ప్రాన్కూలు. 1; 

ఆంగ్లో _ ఇండియన్ న్మూళ్ళు 2; శితకణ పాఠశాలలు లి; 

బాలుర మిడిల్ స్కూళ్ళు లి; బాలికలమిడిల్ స్కూళ్ళు 2; 
ఎలిమెంటరీ స్కూళ్లు రికి 4; బేసికు స్కూళ్లు 2; వయోజన 

పాఠశాలలు ' బి 4 'కలవు: కళాశాలలో- 5-6 -'గురు బాలి 

కలును, హైస్కూలులో: 896: గురు చాలికలును విద్య 
నభ్యసించుచున్నారు. 

కుటీర పరిశ్రమలు : నూలునేత, నూలుఅద్దకము, ఉన్ని 
వడకుట, చేయుట, పట్టు నేత, చాపలల్లుట, నూనెగాను 



గలు, బీడీలు కట్టుట, తోళ్ళు పదునుచేయుట, 

బూట్లు కుట్టుట, కుండలు చే యుట,తట్టలల్లుట, పాడి చేయుట 

బెల్లము వండుట - ఇవి ఈ జిల్లాలోని కుటీర పరిశమలు. 

కళ్యాణదుర్లము, ధర్శవరము, ఎనుగొండ, మడక 

సిరాతాలూ కాలలో భారీపరిశమలులేవు. ఇతరతాలూ"-కా 

లలో అవి ఫా్యక్టృరీలు కలవు. 

మతము : హిందువులు 12,01,226. ముస్లి ములు 

1,46,068, కై స్హవులు 18,499, ఇతరులు 76కి, 

మొత్తము 18,61,556 మంది. 
విశేషాంశములు : గుత్తిలోని కొండమీద గొప్ప 

కోటగలదు. దినిని మరాఠాసన్రారు మురారిరావు కట్టించి 

నాడు. ఇదియును, మనో కట్టించిన ధర్మశాలయు, చరిత 

[పాముఖ్యముకలవి. జఇనుగొండలో విజయనగర 

రాజన్యులు కట్టించిన దుర్గముకలదు. బాబయ్య అను 

ముసల్మాను సాధువుయొక్క కోటయుండుటచే పెను 

గొండ దథతిళాపథధమునందలి ము స్టిములకు యా తాస్థల 

ముగా తనరారుచున్నది. హిందూపురములోని లేపాక్షి 

దేవాలయము శిల్పచాతుర్యముగల స్థానము. కళా 

[ప్రియులకు ఇచ్చటి శాతినంది వ్మిగహము ఆకర్షణీయ 

ముగా నుండును. 

కదిరిలోని నృసింవాస్వామి కో వెలలోనికి రథోత్సవము 

ముగిసిన తరువాత హరిజనులకు (పవేశమిచ్చుట ననాత 

నాచారముగా వచ్చుచున్నది. 

పల్లిలో వేమనకవి సమాధి మందిరము కలదు. 

అనంతపురము, గుంతకల్లు, హిందూపురము, 

పతీ ఇవి మునిసిపొలిటీ గల పురములు. ధర్మవరము 

పట్టువ, స్త్రముల నిర్మాణ కేంద ము. ధర్మవరపు చీరెలు 

(పసిద్ధిచెందినట్టివి. అప్పుడప్పుడు వజములు దొర కెడు 

చెప్పులు, 

కదిరి తాలూకా కటారు 

"తాడి 

[పదేశ ముగ? గు శ్రీ తాలూకాలోని వజకరూరు (పసిద్ధి, 

కెక్కిియున్నది, 

ఆనంత పుర పట్టణము వ్ 

జిల్లాకు, డివిజనునకు, 

స్థానము. విస్తీర్స్మము 2.70 చ. మై. 

ఇది అనంతపురము 

తాలూకాకు (ప్రధాన కార్య 

జనాభా, 81,952. 

క్రీ, 776. చదువుకొన్న వారు: పురుషులు 10899; స్త్రీలు 

లిక్1. శా స్త్రకళాశాలలు వ్వ ఇంజనీరింగు కళాశాల 1; 
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పైసన్కూళ్ళు లి, శికుణ విద్యాలయ ములు 

గవర్న మెంటు పాడ్ 'క్వార్టర్సు ఆనుపక i అజ 

మంటు పోలీను ఆనువ కి 

డి స్పెన్సరి 1; 

ఇంజనీరింగు కాలేజి 

FE ళు 1848. 

1879) మం; కియగు చిక,_హు ఒడయరు తన భార న న్ ఎట్రారల్వు టిడి గం బ్రా సీ అం 

అనంతమ్మ పేరిట అనంతపురమునుకట్టించెను. హాం జడవంళజు 

విజయనగర రాజయిన బుక్త రా: నులకు ( 
న 

డైన హనుమప్పనాయడనుశవాని పరా|కమమునకు అళియ 

రామరాజు (కళ. 1542. 15 65) సంతసించి అతనికీ 

అనంతపురమును, మరికొన్ని (గామములను, పదవులను 

ఇచ్చెను. ఇతని కుమారుడు మలకప్ప నాయడు గోలకొండ 

నవాబునకు నామంతుడయ్యెను. మలకప్ప నాయడు 

బుక్కసము[ద మున నివసించుచు, ఒకనాడు అనంత 

పురములోని ఎల్లా రెడ్డిఇంటికి తాంబూలమునకుపోయెను. 

ఎల్లా రెడ్డి సంతానసంపదను మలకప్పనాయడు చూచి, 

అచ్చటనివసించినచో తనకుకూడ నంతానము కలుగునని 

తలచి అతనినడిగి ఆస్థలముతీసికొని, అచట రాజమందిరము 

కట్టంచి, అచ్చటనే నివసింపసాగాను. అప్పటినుండి ఆగాను 

మునకు “కాండే అనంతవురి మన్న పేరునచ్చెను. మలక 

నాయని కుమారుడు వాంవనాయడు (1క.ళ. 1619.1681 

ఆతని కుమారుడు సిద్దప్పనాయడు (క. స్త 1691. 1659). 

ఆతని కుమారుడు పవడప్ప (|క.శ. 1659-1671) వరునగా, 

రాజ్యము చేసిరి. తరువాత ఈ |పాంతము జౌ రంగ జేబునకు 

స్వాధీనమయ్యె ను. బదవ నిది కడప నవాబుల పాలనము 

లోనికివచ్చెను. పిమ్మట దీవిని మరాఠా వారు ఆ(కమించిరి. 

ఇంతవరకు మలకప్ప వంశజులే సామంతులుగా రాజ్యము 

చేయుచుండిరి. ఈ వంశము వారి నందరను టిప్పూ 

సుల్తాను చంపించెను. ఈ వంశములోని సిద్దవ్పయనువాడు 

తప్పించుకొని పారిపోయి టిష్పునులాను మరణానంత 

రము అనంతపురమును తిరిగి స్వాధీనము చెసికొనెను 

(కళ. l 799). తరువాత సిద్దప్ప నిజామునకు సామంతు 

డయ్యును. పిదప నిది ద త్తమండలములతోపాటు ఇంగ్లీషు 

వారి ఏలుబడిలోనికి వచ్చెను (క్రీ. శ. 1800). 

ఆ. వీ. 

అనపోతనాయడు వెలమ 

ఉవలబ్ధములగు కిలా శా స 

అనపోత నాయడు : 

వంశ జుడు. "రేచర్ల గో తుడు. 
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అనపోతనాయడు 

నముల వలన వెన్నమనాయనితో ఈ వంశము ఆరంభ 

మగుచున్న ది. వెన్నమనాయునకు దాచభూవతి పు[తుడు, 

అతని కుమారుడు నీింగభూపతి. ఈ సింగభూపతికి అనపోత 

నాయడును, మాధవనాయడును ఉదయించిరి మనకా 

నాయకుడగు అనపోతనాయడు మహోవీరుడు. ఆతడు 

రాచకొండ (నల్లగొండజిల్లా) రాజధానిగ చేసికొని 

తెలంగాణమును పాలించిన వీర చూడామణి. తమ్ముడగు 

మాధవనాయడు అన్న అడుగుజాడలలో నడిచి సంగర 

రంగములలో అతనికి చానటగా నుండి విజయముల 

గడించిన ళూరవర్యుడు. 

వెన్నమనాయడు రాణియగు రుద్రమదేవి కాలమున 

ననేక సమరములలో విజయము గడించెను. దాచ 

భూవతియుసింగమ నాయడును పతాపరు[దమహారాజుకడ 

సేనానాయకులు. దాచభూపతి కాంచఛీపురము భేదించి 

పంచ పాండ్యులను జయించి స్వర్లమయ సింవోాననమును 

'పెద్దపచ్చనువిజయచివ్నాములనుగా చెచ్చి |[పతాపరు[దున 

కర్పించెను మరల పాండ్యులు తలయెత్తగా సింగమ 

నాయడు వారలవైకి ప్రతాపరుదదేవుని ఆనతివై బోయి 

"రాజునకు 3వసనము చేసెనని 

అయినవోలు శాననమున చెప్పబడియున్నది. 

సింగమనాయడు కాకతీయ రాజ్య పత నానంతరము 

తెలంగాణములో పసిద్ధివహించి రాచ కో ండదుర్గమును 

రాజధానిగజేసీకొని వలుకుబడి గడించెను. ఇతని తమ్ముడు 

నాగానాయడు, రాచకొండలో [పథాన దుర్గమునకు 

చేరువలో నొక దుర్గము కట్టించి, రాజధానిని మిగుల 

విస్తృతముగా చేసెను, కాక తీయరాజ్యాంత మున సింగమ 

బాండ్య రా త్య లజ్మీని 

పట్టున కత్తితో పొడిచి పారిపోయెను. తన కుమూారులగు 

అనపోత నాయని, మాధవనాయని పిలిచి సింగమనాయడు 

తన్ను చంప పోత్సహించిన రాచవారిని చంపి చారి 

నాయడు చిన్న చిన్న దుర్గములు జయించి రాజ్యము 

స్థాపించు (ప్రయత్న ముచేయుచు. జల్లిపల్లికి పోయి ముట్ట 
డించెను. గెలుపుసాధ్యముగాదని లోప పలనున్న రాచ వారు 

భావించి చుట్టుపట్టులనున్న రాజులను కూడగట్టుకుని 

కు[టబన్ని సింగమనాయని జబావమరదియగు చింతలపాటి 

సింగమనాయని చెరలోనుంచిరి. తమ్మళ [బహ్మోజీ అను 

మోనగాడు రాచవారి పక్షమున రాయశజారిగ వచ్చి 

సింగమనాయనితో “మీరు ముట్టడిమానిన మేము మీ 
_చావమరదిని విడిపింతుిమని సంధివిషయములు మాట 

లాడుచు ఏవ రుపొటుననుండగా, సింగమనాయని ఆయువు 
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రక్తముతో తర్పణము లొనగుడని చెప్పి ఈ కార్యము 
నెర వేర్తుమని ఒట్టు పెట్టించుకొని మరణించెను, (పత్యర్థు 

అగు శాచవారు. పాణభీతితో పారిపోయి, ములంగూరు 

దుర్గమున డాగియుండి, తోడి దున్గాధివతులను గూడదీసి 

కొని చెంజర్లకడ విరోధులను మడియింప కాచియుండిర. 

ఇది విని (పతిజ్ఞా నిర్వహణమునకై. అనపోతనాయడు, 

మాధవనాయడు నై నికబ్బందముతో బయలుదేరి రాచ 
"వారిని, వారికి సాయము వచ్చినవారిని తునిమి వారి 

రక్తముతో పితకు తర్పణము నొనగి "సోమకుల పరశు. 

రామి” అను విరుదము ధరించిరి. అనపోతనాయడు 

భువనగిరి, సింగపురము, రాచకొండ, ఓరుగల్లు దుర్గముల 

నా[కమించి దిగ్విజయ మునకు బయలు వెడలి అయినవోలు 
లోని మెలారుదేవుని 1291 

(క. ళ్ 1869) నం॥ లో అయినవోలు సమర్పించి 

గొప్ప శిలాశాననములు (పతిస్థ.౦చెను. అందుగల బిరుద 

ములు చూచిన అతడుమహోవీరుడనితోచును. “రాయబందీ 

వీమోచకి, ఇతర శాననములలోని “కాకతీయ రాజ్య 

స్థాపనాచార్య' అను బిరుదములు తం[డియగు సింగమ 

నాయనివిగ తోచును. అవి కాకతీయ సా్యమాజ్యము 

విచ్చిన్నము నొందినపిదప రాజ్య మేలిన అనపోతనాయనివి 
కావు. వంశపరంపరగా నాజధానియగు రాచకొండలో 

దుర్గ పునరుర్ధారణము గావించి రాయనము[ దము, 

అనపోత సము దము, రామస్వామి చేవాలయము,. 
వీరభ| దాలయము, రాజమందిరములు, పొడ్డుచౌకీ, 

కొలువుకూటపు బావి, నంకిళ్ళచావి నేటికి నిలిచి, అనపోత 

నాయని కీ రి చివ్నాములుగ నున్నవి. నాగానాయని 

కొండవె గొప్ప దుర్గము గలదు. రాచకొండతో గలిపి 
నాగానాయని కొండకు గొప్ప [పాకారము కట్టి లోన 

మహోన్నతములగు నాలుగు (పొశారములను అం 

దిమిజ్చెను. మ మైశ్వర్య ము ననుభవించిన రాచకొండ 

దుర్గమునిండ అడవులు బలిసి [వవేశింప రాకుండుటచే 

అందలి విశేషములు చరి[తమున "కక్క కుండుటలో వింత 

యేమియు లేదు. 

సందర్శించి శా. శ, 



అనపోత నాయడు కావ్య కథన [పియుడు. అతనీ 

కుమారుడు సింగభూపతి రచించినట్టున్న “*రసార్షవ 

సుధాకరముని” అనపోత నాయకీయ మను [గంథము 

ఉదాహారింవబడినది. అయినవోలు శానన రచయిత 

పశుపతి పుతుడగు నాగనాథుడు. ఇతడు మదనవిలాన 

మను భాణమును సంస్కృత మునను, విష్ణుపురాణమును 

ఆంధమునను రచించినట్లు వినికి. చమత్కారచందికను 

రచించిన విశ్వేశ్యరకవి నాగనాథునికి గురువు. విశ్వేశ్వర 

వి అనపోతనాయని (పశంసగల చమళతశ్యారచం (దికను 

సంస్కృతమున రదించెను. ఈ విధముగ అనపోతనాయ 

నికి వాజ్బయముతో సంబంధము కలదు. మాధవనాయడు 

తన అన్నయగు అనపోతనాయనికి రాచకొండ విడిచి పెట్టి 

దేవరకొండ దుర్గమును రాజధానిగ "జేసికొ నెను. మాధవ 

నాయడు |శీశై లో త్తర ద్వారమగు ఉమామ హేశ్వరమున 

గొప్ప శివాలయమును కట్టించి శాననమును నెలకొ ల్బెను. 

మాయిభట్టారకుడు ఈతని శాననకవి. అనఫోశ నాయడు 

హమాదది పేర్కొన్న దానము లన్నియు గావించుటయే 

గాక (శ్రీశైలము నెక్కుట కనుకూలముగ సోపానములు 

గట్టించెను. రాచకొండ హై(దాబాదునకు తూర్పున కిటి 

మైళ్ళ దూరమున నున్నది. పర్వతముల మధ్యభాగమున 

నున్న ఈ పట్టణము 15 మెళ్ళు చుట్టుకొలతగలది. నగర 

చివ్నాములు ఇప్పటికిని గోచరించును. ఈ వంశమున 

ఇద్దరు ముగ్గురు అనపోత నామమే ములు కలరు గాని అంత 

(ప్రసిద్ధులు గారు. 

బహమనీ రాజ్యము [క్రీ శ. 1847 లో నెలకొల్ప 

బడెను. పిదప మవామ్మద్ పా “రేచర్ల అనపోతనాయని 

పలుబడిలోనున్న ఓరుగల్లు గోలకొండ దుర్గముల్న వై 

దండయాత సాగించెను. ఓరుగల్లు వళముగాలేదు. గోల 

కొండ దుగ్గమునుమా[తము అనపోత నాయడు మహమ్మద్ 

పావాకు ఇచ్చి తన రాజ్యమున (ప వేశింపకుండ కట్టడి 

చేసికొనెను. రాచకొండదుర్గమున గాలీబుసా పాబుగోరీ 

కలదు. ఇతడు రాచకొండను గెలువవచ్చినవాడందురు. 

ఇతడు |క్రీ. శ. .1484 న ఉండెనని తెలియుచున్నది. 

వెలమవీరుల యేలృడి అంతతో నళించెను. అక్క పోలమ్మ 

అను వీరకాంత విగహామునుగూర్చి వింశకథ యొకటి 

చెప్పుదురు. రాచకొండ బౌద్ధయుగ మునగూడ చేరొంది 
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నది. కాకతి గణపతిదేవుని కాలమున వి శ్వేశ్వరళంభువు 

గోళగిమఠమును నెలకొల్పను. వెలమవీరులు అనపోత 

నాయనివరకు శె వులే. 

అనపోత నాయడు దుర్గమున భైరవ వి[గహముల 

నెక్కుడుగ నెలకొల్చెను. శివాలయములను (పతిప్పించెను. 
రమణీయమగు శిల్పముగల విగవాము లీ కోటలో 
నెక్కుడుగనున్నవి, ఇంత దృఢతరమగు దుగ్గమేలుచున్న 

అనపోత నాయడు ఒకవైపు విద్యానగర కాజులతోడను, 
ఇంకొక వై వు కొండవీటి రెడ్డ్తతోడను, మరియొకవై పు 
మహమూద్ షాహ తోడను సం[గామములను కావించు 

చుండుటచేత రానురాను బలము నన్నగిల్లి తరువాత 

రాచకొండదుర్గము కి. శ. 14684 తో అంతరించెను. 

తెలంగాణమునకు రాజధానికావలసిన రాచకొండ మనో 

రణ్య ములలో లీనమయ్యెను. ఈదుర్గమును కాకతీయులు 

కట్టించి వెలమవీరుల సంరక్షణమున కుంచిరి. అనపోత 

నాయనితో దీనివై భవ మంతరించినది. తరువాత మూడు 

నాలుగు తరములలో ఈ వంశము కీణదశళశకు వచ్చినది. 

ది. వి. ర. 

అనపోతారెడ్డి:_ (క్రీ.శ. 1850-1882) ప్రోలయ 
వేమా శెడ్డి అనంతరము అతని జ్యేష్ట కుమారుడు పోతా 

రెడ్డి అద్దంకి సింహాసనమును అధిప్టించెను. వీ రాన్న 

పోతనృ్ఫపతి*” అను బిరుదమును వహించిన ఈతడు తన 

తం[డికాలముననే యువరాజుగనుండి, రాజనీతియందు 

అసమానమైన  |పావీణ్యముగల మవోమంతుల చేతను 

యుద్ధనీతి విశారదుడైన పినత ౦ (డి మల్లా రెడ్డిచేతను 

నుశితీతుడై "యుండెను, 

పట్టాభిపి క్తుడగుటకు పూర్వమే సంపూర్ణ పరిపాలనా 

పొటవమును ఆర్జించిన ఈతడు తాను |ప్రథువై “పటుః 

పాలన కర్మణి” అను విరుదము సార్థక మగునట్టు [పభుత్వ 

మును నెరవెను. స ప్పవిధ రాజ్యాంగ ములలో అతిముఖ్య 

మయిన దుర్గరచనా (ప్రాముఖ్యము నెరిగిన ఈతని నీతి 

"కొళలమునకు పితృ కమాగతమయిన అద్దంకి అను రాజ 

ఛానిని కొండవీటికి మార్చుటయే [ప్రబల నిదర్శనము. 

ఉత్సాహవంతు డ్రై కృ ఘా గోదావరి నదీద్వయ మధ్యస్థ 

మయిన దేశమును జయించుటకు ఉవ్విళ్ళూరుచున్న అన 

పోశతారెడ్తికి శతుదు ర్ఫేద్యవుగు దుర్గ మొకటి ఆవశ్యక మై 
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యుండెను. కాని అద్దంకి చిన్న నగరమగుట చేతను, 

_ అందు బల మెన దుర్గములు లేకుండుట చేతను, తూర్పు 

పడమరలందు నంగము వంళీయులు, కావయనాయ 

కాదులు బలవంతులై యుండుట చేతను, అనపోతారెడ్డి 

కొండవీటి దుర్గమును యం|త్రసనాథముగ శేసి, సౌందర్య 

యుతమును, నివాసయోగనమును అగు నొక నగర 

నిర్యాణము గావించి తన రాజధానిని అచ్చటకు మార్చెను. 

తాను సింవోసనారూఢుడ న మూడు నాలుగు సంవత్స 

రములలో సే అనపో తా రెడ్డి బహుళ నైన్య ములను కూర్చు 

కొని కృష్ణను చాట్ విజయయా(త్రశై బయలుదేరెను, 

రాజ్యధురంధరుడై_న అనపో శా రెడ్డికి తన బంధువుల 

సవోయ నపహాశకారములు అధికముగ లఫించెను. దండ 

యాతా సందర్భములందు ఇతనికి తనతోబుట్టు వుల భర్త 

లును, సేనాపతులును అయిన నల్ల నూకయ రెడ్డియు, 

విధేయుడును, (ప్రచండ సేనానియునగు అన వేమా రెడ్డియు 

మిక్కిలి తోడ్చడిరి. 

కీ. ళ. 1855వ సంవత్సరమునాటి [దాజారామ 

శాసనమొకటి ఇతని విజయములను [వశంసించుచున్నది.. 

అందు ఇతడు 'ద్వీవ కేతి గా చేర్కొనబడెను. వై రివీరమద 
భంజనుడను [వశ స్తిని గడించిన ఇతనిరాజ్యము సర్వదా 

శ్యతుకంటకమె, సాటివీరులకు కబళింపవలయునను కుతూ 

పాలమునుగలిగించుట చేత, దతీణమునుండి కర్హాటకులును 

పశ్చిమమునుండి పద్మ నాయకులును ఈ రాజ్యము నాక 

మింపవలయునని (ప్రబల [ప్రయత్నములు సలుపుచుండిరి. 

ఈ రేచర్ల పద్మనాయకులు కాపయనాయకుని సామం 

తులు. వీరి నాయకరములు, ఆధిపత్యములు తెలంగాణా 

లోని కైలాసకోట, ఇందూరు, మెదకు [పాంతముల 

యందుండెను. ఈ రేచర్ల నాయకులగు అనపోతా నాయ 

కునితోను, మాచానాయకునితోను అనపో తా రెడ్డికి పోరు 
సంపావ్తమెనప్పుడు అనపోశా రెడ్డి యొక్క గజ, హయ, 

రథాది సాధనములన్నియు వహాతముకాగా, అతడు [పాణ 

రక్షణమున'క పారిపోయినని వెలుగోటివారి వంశావళి 

చెరొనుచున్నది. కాని తదితరాధారములవల్ల ధాన్య 

వాటీ పురము యొక్క ముట్టిడి సందర్భములో అనపోతా 

రెడ్డి (ప్రచండ విికమార్కుడై భూరి సై న్యములతో వారల 

నెదుర్కొని ఘోర సంగామమును సలిపి. శతువులను. 
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కృహ్వానది కావలి పక్కకు తరిమీ పరాభవించెననీ తెలియు 

చున్నది. ఈ సందర్భమునందు విజేత లెవ్వరై నను, రేచర్ల 

పద్మ నాయకులకు మాత్రము ఆ రాజ్యము లభింపలేదనుట 

నిశ్చయము. 

క్రీశ. 1855వ నం. నాటిశే అనపోళా రెడ్డి దివిసీమను, 

గుడివాడ విషయమును, (పస్తుతపు బందరు తాలూకా 

[పదేశములను ఆ[కమించుకొని పాలించుచుండె ననుటకు 

నిదర్శనములు గలవు. శాలివాహన శకము 1280వ 
సంవత్సరమున అనపోశతా రెడ్డి కొల్లూరు” [గామమును 

“ అనపోతాపురము *” అను "పేరుతో [బాహ్మణులకు 

సర్వా[గహారముగ  దానమొనగను. ఈ విధముగ 
కృపా గోదావరీ మధ్యస్థ దేశమును జయించుటకు 

నైన్యముల నడిపిన వీరాన్న పోతన్న వతికి కొన్ని దేశములు 
స్వాధినపడియు, కొన్ని కొంతవరశే చేజిక్కియు, కొన్ని 
అధికతర నిరోధమును కల్పించియు చేజిక్కినవి. అట్లు 
స్వాధీనవడిన దేశాధిపతులలో భ క్రి రాజులు, వరవచోడులు, 

కోన పానాయులు, మానవ్యన గో తకులగు చాళుక్యులు, 

ఉండిశులు ముఖ్యులు. కొన్ని శాసనములలో అనపోతా 

రెడ్డి “కృష్ణాతటమునుండి "గౌతమీ తీరమువరకును రాజ్య 

మును పాలించినటుల” కానవచ్చుచున్నది. 

ఖః జిత్వా @) అన పోత భూత లవతి ర్వీరా నరాతీన్ బలా. 

దాకృష్టాతటినీతటా ద్భువ మవ త్యా గౌతమీ సోతనః। 

ఆవింధ్యా దితి యత్ర పీంద్రవచనం తస్యావదానస్తు తౌ; 

(పత్యబ్దం [పతిపక దెశజయిన న్త త్చూర్వపవాయ తే ॥ 
చారిత కాధారములవల్ల మై విషయను నిరూపితము 

కాకపోయినను అనపోశతా రెడ్డి (పత్యబ్దము [వతివకదేశ, 

మును జముంచుటకు డాడిసల్పుచుండుట మాత్రము 

నిశ్స్చయముగ కానవచ్చును. 

అనపోళా రెడ్డి కాలములో జరిగిన గొప్ప విషయ 
మొకటికలదు. అది మోటుపల్టిశేవు నంన్మరణము. అది 

ఆతని పరిపాలనా కెెశలమును చాటును. అతని శానన 

ములలో “ ముకుళాన్యాయ ” పురమనింసు, ముకుళ 
పురమనియు; కాకతీయుల కాలములో 'నేలానగర 

మనియు, “ 'ధేన్సూయక్కంండ ” పట్టణమనియు పిలువబడి 
మార్కోపోలో చే ' మొటఫిలి* అని (పళంసింపబడిన శేవు 

పట్టణమే ఈ మోటుపల్లి. ఇది పురాతన కాలమునుండియు 



మీదుమిక్కిలి నౌశా వ్యాపారమునకు 

ప్రధానస్థానముగ నుండి, మవాప్రసిద్ధి కెక్కిన "రేవువట్ట 

ణము. వివిధ ద్వీపాంతములనుండి వ్యాపారము ఈ లేవు 

ద్వారమున జరుగుచుండెను. కాని కాకతీయ సామా 

జ్యము తరువాత అ_స్హమీంచిన మోటువల్రనుండి వర్త 
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కులు పరస్థలముల కేగుటంయు, వ్యాపారము తగ్గుటయు 

తటస్థిం చెను. ఈ రెవుపట్టణమును వృద్ధికితీసుకొని రావలయు 

నని సంకల్పించిన అన పోళా రెడ్డి మోటుపల్లి రేవునకు 

విజయము చేసీ యా తికుల (ఓడవ ర్హకుల) బాధలు విచా 

రించి ధర్మ శానన స్తంభ మొకదానిని నె త్తించెను. ఇతని 

ఆజ్ఞ్మవకార మితని మం తులలో నొకడగు సోమా 

మాత్యుడు వ _ర్లకులందరికిని అభయ పదానము గావిం 

చెను. ముకుళపురమునకు ఏ వర్తకులు వచ్చి నివసింప 

గోరినను, వారిని గారవించి, వారలకు భూములను, 

నివేశన స్థలములను ఇప్పింతుమనియు, వన్నుల్నకై వారి 

సరకులను సం[గ్రహింవమనియు, వారు మరియొక స్థల 

మునకు పోదలచుకొన్న పుడు, వారిని నిర్భంధ పెట్టి నిలు 

పక స్వేచ్చగా పోవిడు తుమనియు శాసనము (వాయించి 

(పకటించెను. కొన్ని, 'వస్తువులవై 

మరికొన్నీటి వె సుంకములను కొంతవరకు తగ్గించియు 

మరికొన్నిటిపె పూర్వపు మర్యాదలను పాటించియు, 

బంగారునకు నుంకము తీసివేసియు వర్తకులకు అతడు 

పోత్సావాము నిచ్చెను. 
తురుష్కా (కాంత మై, వివ్ణవ యుతమైన ఆం|ధదేళము 

నందు నళించిన కర్త క క్ళషి.ని, పతన మొందిన నణిజుల 

వాణిజ్యమును ఈ విధముగ పునరుజ్జీవింప "జేయుటచేత 

అనపోతా రెడ్డి పరిపాలనము నర్వజన రంజకమె శ్ళాఘా 

వాత మెనద్ది. 

తం|డివలె ధర్మమా గానుయా యి యైన అనపోశతా రెడ్డి 

“రాజ్యం [పాజ్యం నుహృచ్భాజ్యం యఃకురు తే ర్థి నాం” 

అని శాననములందు ఉల్లేఖంపబడినట్లుగ తన రాజ్యము 

నందలి ముఖ్య పదవులలో. బంధువులను, 

నిలిపి రాజ్యతం[ తము నడిపెను. 

మై దికధర్శ నంస్థాపన మే ఆశయముగాగల ఈ అన 

పోత మహీపతి ఆర్యధర్మములను అత్య౦ శ అాభిమానముతో 

పోపించెను. యవనులచే అపవారింపపడిన అ(గవోరము 

స్నేహితులను 

సుంక ముల తీసి వేసియు, 

అనపో తా లె్డి 

లను పునరుద్ధరించుట యె కాక, వ దాధ్యయన సంపన్ను 

లైన (బ్రాహ్మణో త్తములకు తాను అనేక అ[గహోరము 

లను దాన మొనర్చెను. పూర్వ నృపాలురచే చిరకాలము 

[కింద అవహారింవబడిన కృష్టాజిల్లాయందలి గుడివాడ 

తాలూకాలోని ఉప్పుగల్లు తిరిగి పూర్వపు ట(గవోరికు 

లకు చెందునట్లు చేసెను. వినుకొండసీమలోని నాగళ్ళు అను 

[గామమును ళా. శ. 1278 లో అనపోతయ రెడ్డిగారు 

“కొండుశాస్తుంలంగారికి అలవణం, అకరంగా నర్వా 

[గహోరంగా ధారాగృ్భహతంచెసె నిను కోడి తాడివట్టు అను 

[గామమును శా. శ 1246 లో జమ్మలమడక పు పురుషో 

త్తమ సోమయాజికి చానమిచ్చెను, ఈవిధముగ ధార్శికు 

డగు ఈ అనపోశా రెడ్డి పామా[ది దానఖండమున చెప్పిన 

(ప్రకారము "దానముల చేసియు; వైదిక, స్మార్త, 

జ్యోతిష, ఆయు ర్వేదాది విద్యలకు [పోత్సాహమిచ్చియు 

కీర్తనీయ చరితుడయ్యెను. 

సర్వజన |పియుడగు అనపోతా రెడ్డికి కులకమాగతు 

లును, రాజనీతిజ్ఞులును అగు మం|త్రులయొక్క సవాయ 

నహకారములు అధికముగ నొడగూడినవి. ఇతడు రాజ్య 

మునకువచ్చిన ఒకటి రెండు నంవత్సరముల వరకు 

మల్లనయు, మల్లన స్వర్గస్థుడయిన తరువాత అతని పిన 

త మ్ముడును మం|తులుగ నియుకులై_రి, సోమయమం కతి 

మోటుపల్లిని వృద్ధికి తెచ్చినవాడు. తరువాతివాడు కేతయ 

మల్లినాథ వేమన. ఇతడు కుల్మకమాగతముగ మంక్రిత్వ 

మును సేనాపతిత్వమును వహించెను. అనపోతమహీళ్వ 

రునకు కుడిభుజమైయుండి, అతని పెక్కు విజయ, ప్రస్థాన 

ములందు తోడువడినవాడు ఇతడే. ఇతడే శె. శ. 1255, 

న్లవ నం॥ [శావణ బహుళ పంచమీ గురువారమునాడు 

ఛాన్యవాటీపురమునందు అనపోతయ రెడ్డిగారికి ఆయు 

రారోగ్య = ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కొరకును, ధనకనకవస్తు 

వావాన సమృద్దికొరకును, పుతపె, తాభివృద్ధికొరకును 

అమ ేశ్వరచేవుని పునఃపతిస్ట.౦చెను. 

_ అనపోళారెడ్డి యొక్క ఆస్థానము క వులతోను,జ్యాతిపి. 

' కులతోను, ధర్భశ్యాన్ర్రవే త్తలతోను, వేదపండితులతోను 
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నిండియుం జెను. ఇతని ఆన్థాన విద్వాంసుడు బాలనరస్వతి. 

అనపోళా రెడ్డి యొక్క శాసన కావ్యములను (శ్లోకము 

లను) సెక్కింటిని జబాలసరన్వతియే రచించెను. శాసనముల 



అన వేమా రెడ్డి 

చివర “” అనపోతనరేందస్య _జాలనరస్వతిః అకరోత్ 

నిర్మలం ధర్మశళాననం" అని ఇతడు లిఖించెడివాడు. 

ఈ విధముగ అనపోశారెడ్డి వీరుడై, విజేతయై, 

ధార్శ్మికుడ, [పభువే, (పజారంజకు డై (పసిద్ధిచెం దెను. 

పియ. రె. 

అన వేమారెడ్డి : 
లః తన(బతుకు భూమినురులకు( 

దనవిరుదులు పంటవంశ ధరణీశులకున్ 

తననయము భూమీ పజలకు 

నన వేమన యిచ్చి. గీర్తి నధికుం డగుచున్ ” 
అని కీ ర్తింపబడిన మవోధార్మికుడు, ధర్మ వేమన యని 

(పసిద్ధివహిం చిన అన వేమా రెడ్డి. అతడు |పోలయ వేమారెడ్డి 

కుమారుడు. కొండవీటిరాజగు అనపో కా రెడ్డితమ్ముడు. 

అనపో తా రెడ్డిఅనంతరము అతనికుమారుడు కుమారగిరి 

రెడ్డి బాలుడగుట చేగాబోలు అన వేమా లెడ్డి వెతృకమగు 

కొండవీటిసింవాననమును అధిష్టించెను. కొండవీటి శెడ్డి 

[పభువులలో ఉ త్తముడగు నీతడు వారసత్వపుటధి కారము 

కోంు రాజ్య తేమ మే [పధానమని భావించెను. శాసన 

ములలో నితడు “ మహనీయాం ధ దేశ పట్టాభి మేక 

సంవృత మహాథాగ్యు "డని వర్షింపబడినాడు. 

“౯ సోయం [భాతురనంతరమ్ నిజమహీభారమ్ వవాన్ 

వైతృకమ్ 

రాజ్య(శ్రీరమణీస్వయంవ రపతిః @) అన్న వేమ ప్రభుః 0 

అనియు రాజ్యరమారమణిస్వయంవరలబ్ద నాయక 

సౌభాగ్యు ” డనియు, శాననగతళ్ళోక ములచే క్రీర్తింపబడిన 

ఈ అన వేమనృపతి, రాజ్యలవ్మీ స్వయముగా కోరి వరించిన 
వతి యని భావింపవచ్చును. 

శూర్నాగగణ్యుడయిన అనవేమారెడ్డి “తురికా 

సవోయు ” డనియు, “* కరవాలవె నకేయు ” డనియు, 

4 విక్రమపంజరనిగ్భ హీత రిపురాజసింహు * డనియు, 

కీ ర్రింపబడినాడు. సె బిరుదు లన్నియు జబాహుబలశాలి 

మైన ఈతని విజయ పస్థాన గారవచివ్నాములు 

కావచ్చును. 

రాజ్యారంభ మున మొదటి రెండుసంవత్సరములు ఈ 

'వేమనృపతి తనరాజ్యమును సుస్థిరము గావించు టయందు 

గడిపి, పెక్కునై న్యములను కూర్చుకొని శా. శ, 1 2 94లో = 

ర 

తన సీమావధులను చాటి, తన అన్న అన పోతనృ పతికి 

స్వాధీనము కాని గోదావరీవర్యంత చేశమునందలి 

స్వతం[తులగు మండలేశ్వరులను అణచి తద్దేశములను 

స్వాధీనముచేసికొనుటకై బయలుదేరెను. అనపోళా రెడ్డి 

దర్పముచే జయించిన * దివిసీమ * ను 

పద్మనాయకులు విజృంభించి స్వాథనపరచుకొనిరి, 

ఆవిధముగ వరాయత్తమయిన “దివిసీమిను ఈతడు 

మున్ముందే జయించి “దివిదుర్గవిభాలి' అను బిరుదు 

నొందెను. తరువాత శూరవరపట్టణము రాజధానిగ నేలిన 

ఉండిరాజులను, కామవరము రాజధానిగ నేలిన భక్తి 

రాజును ఇతడు జయించెను. పిమ్మట ఇతనిదృ్టి నిరవద్య 

|పోలువైపు మరలెను. నేటి పశ్చిమగో చావరిజిల్లాయందలి 

నిడదవోలుపురమే నాటి “నిరవద్య (పోలు. 'తురుప్కూ 

[కమణకు పూర్వము కాకతీయచ (కవ రుల బలవ త్తరమగు 

కోటలలో ఇది యొకటిగా నుండెను. తరువాత అన్న చేవ 

చోడున కిది (పధానదుర్గముగా నుండెను. అన్న చేవచోడు 

నకును అన వేమారెడ్డికిని జరిగిన యుద్ధమునందు అనవే 

మునకు ఈదుర్గము స్వాధినమయ్యెను. ఈదుర్గనిజయ 

ముతో అన వేమునకు అన్న దేవుని రాజ్యము స్వాధీనమగుట 

యేగాక, గోదావరి యొక్క ముఖ్యళాఖలగు వాసివ్ట, 

గౌతమి అను నదుల మధ్యస్థమగు సారవంతమైన [ప్రదేశము 

లీతనివళ మయ్యెను. కీ. శ. 1874 నాటి నాదపుర 

శాసనమువలనను, [దావారామళశానన మువలనను, వానపల్లి 

తా మళాసనముమూలమునను, గొతమీనదీ సాగరసంగమ 

చాహుబల 

_ స్థానమున నున్న కోనసీమ, పానారుసీము (నేటి రాజోలు 

తాలూకా) అన వేమునకు వశపడినట్లు [గహింపవచ్చును 

శనవళమయిన కోనసీమయందలి "నడుపూరు* -[గామ 

మును వేమవరమను పేరుతో చం|ద|గహణనమయమున 

తనచెల్లెలు వేమసానికి పుణ్యము చేకూరుటకుగాను 

(బాహ్మాణులకు . చానముచేసి ఈప్రభువు శాననము 

వేయించెను. విజయవంతములగు వైదండయా[తలయందు 

ఇతనికి సహాయపడినవారు రెండవ కాటయ రెడ్డ, "రెండవ 

మారయరెడి, దొడారెడి, దువ్వ్యూరివంశన్లులు మున్నగు 
డ 6G థి 
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వారు. 

[పథమసం[గామములందు విజయలత్మీని చేపట్టిన "రెడ్డి 

సేనలు అధికతర జయోత్సాహముతో గోదావరిని చాటి 



ముమ్మడినాయకుని రాజ్యసౌధ మునకు మూల స్తంభము 

వంటి రాజము పాం[దవరదుర్గమును ముట్టడించెను. ఈ 

యుద్ధ ఫలితముగా రాజమ హేం[దవరదుర్లము అన పమా 

రెడ్డికి వళమ మయ్యెను. మంచికొండదొరలు ఆతనికి సామం 

తులెరి, 

రాజమ హేందవర విజయముతో నిరాటంకముగా 

అన వమా రెడ్డి తన్నసై న్యములను దతీణకళింగమునందలి 

సింవోచ లపర్యంత ము నడ పెను. దుర్గమారణ్య పర్వత 

పరిరతీతమయిన ఈ[ప దేశమును అనాగరకజాతులకు 

నాయకులయి వీరసామంతులని పీలువబడు మన్నెదొర 

లను వళపరచుకొని అన వేమారెడ్డి తనకాలముగాటి వీరు 

లలో మేటిగా గణన శకెక్కె_ను, 

గాౌతమీతీరమునుండి ఉత్తరమున కళింగమువరకు 

వ్యాపించిన ఆం|ధఖం౦డమండలము అను భాగమునకు 

దొరలయి వీరసామంతులనబడిన కొప్పుల నాయకులను 

అన వేమా రెడ్డి జయించెను. శారచానదీతీరమందలి వడ్డాది 

రాజధానిగ సీంవాచల (పొంత దేశమును పాలించు 

చున్న మత్స రివంశస్థుడగు వీరార్జునచేవునికూడ ఇతడు 

జయించెను. వారోలచే కప్పములను గొనెను. అన వేమా 

శెడ్డి గొప్ప విజేత. ఇతడు “సింపోచలాది వింధ్యపాద 

[పతిష్టిత కీర్తి స్తంభు* డని పొగడబడెను. కాని ఇతడు 

[బతికియున్నంత కాలము రాచకొండ, దేవరకొండ దుర్గ 

ముల కధిపతులయి, రాచకొండరాజ్యమును పరిపాలన 

చేయుచుండెడి అనపోత మాధవనాయకు లొకవంకను, 

విజయనగర|వభువు లొక వంకను [పబలవిరోధులయి ఇతని 

రాజ్య మాక మించుకొనవలయు నని [పయత్న ములు 

సతతము గావించుచునే యుండిరి. ఇతడు [పజాపరిచిత 

చతుర్విధోపా యుడు, కందుకూరు మొదలుకొని విశాఖ 

ప ట్ర ణమండలములోని సింవాచలపర్యంతదేశ మును 

జయించి, ఈతడు పరిపాలనచేసినట్లు ఊహింపవచ్చును. 

శ్రీవైలాది శాసనములందు కానవచ్చు బిరుదములలో 

కొన్ని వంశబారంపర్య ముగా ఇతనికి సం|కమించి 

నవియే అయినను రాజమహేం ద, నిరనద్యనగరాది 

బహాశివిధ స్థలదుర్గవర్గ విదళన బలరామ, “సాగర 

గౌతమీ నిల నంగము సకల జలదుర్గ సాధన 

రఘురామ” అనునవిమాగతము ఇతని (పత్యేక బల 
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గ 

నవమార అ 

| వాభవములకు నీదర్శ్భనములయి ఇతడు సాగించిన విజయ 

(పస్థానముల జయ గెౌరవచిహవ్నా ములయి ఒప్పుచున్న వి. 

ఇట్లు దిగ్విజయాల౦కృతుడయి, [పజాహిత కారియై 

“భూమీ శే చిర మన్న వేమనృపతా భూయో లభంతే జనాః 
మృద్వన్నం మృదులాంబరం మృగమదం చామీకరం 

చామరమ్ ” 

| పజాపరిపాలన అను పొగ డ్లకు పాతుడయి అన వేముడు E 

మొన ర్చెను, 

ఇతడు ఆగమశె వాచారపరాయణుడు. వషటాలము 

లందు శివపూజచేయు భక్తుడు. అన వేముని రాజ్యము 

శాంకీయుతమయి పాడిపంటలతో, ధనకనకవన్తువావాన 
ములతో తులదూగుచుంజెను. ఇతడు గొప్పరసికుడు. 

కస్తూరీ, కుంకుమ, ఘనసార, నంకుమద, హిమాంబు, 
కాలాగరు, గంధసారములతో కవి, వాంళిక, వె తాళి 

కాదులకు ఉత్సావా మధికమగునట్టుగా వనంతోత్సవము 
(మదనోత్సవము)లను జరిపి వసంత రాయడని పిలువ బడెను. 

అన వేమభూ పాలుడు విద్యాభిమాని అనియు, పండిత 

పక్షపాతి అనియు, కవులపాలిటి కల్చతరు వనియు 

అనేకములగు చాటుళ్లోక ములవలనను, పద్యములవలనను 

తెలియుచున్నది. ఇతనికాలనున బాలసరస్వతి విద్యాధి 

కారిగ' నుండెను. తరువాత (తిలోచనాచార్యుడు అను 

కవీశ్వరుడు శాసనాచార్యుడుగ కానవచ్చును. ఉప్పుగల్లు 

ఇమ్మడిలంక, 

వానపల్లి తామ శాసనములకు (తిలోచనాచార్యుడు కర్త. 

[పకాశభారతయోగి అను మరియొక ఆం|ధ్రక వీశ్వరుడు 

ఈ మహీపాలుని ఆస్థానమునందున్నట్లు తెలియుచున్నది. 

ఇతడు తన దాయాదులచేతగూడ పొగడబడను. కుమార 

గిరి పరపతిశాసనములో ధర్మతత్పరుడనియు, కాటయ 

వేమా రెడ్డి శాననములో నుజనుడనియు, కోమటి వేమా 

"రెడ్డి శాసనములో “విళ్వో త్తరుం”డనియు అన వేముడు 

పేర్కొ నబడెను. 

అనవేమారెడ్డి గొప్ప వితరణశీలుడు. తన తం(డియగు 

[పోలయ వేమభూపాలునివ లెనె [బావ్మూణ వృత్తులను, 

ధర్మములను కాపాడుట యేగాక, (శాతస్మా ర్తవిద్యలను 

(పోత్సహించుట్నక్తె అ|గహారములు 

భూములుదానముచేసిన మవహోదాతఇతడు. ఈవిషయమున 

తా మశాసనమునకు జాలనరన్వతి కర్త, 

(బాహ్మణులకు 



అనిత లి 
థ్, 

అనేక శాననములు |పమాణములు. “బహు నహనసువర్ణ 

చాననంతోపితమవోక వీశ్వరు” డనియు “ బహ్మోండదాన, 

కల్పతరుదాన, గోనహ్మనదానపరు” డనియు ఈతనిని 

(వజలు విస్తారముగ కీర్రించియున్నారు. UR లకుమ + 

రాచల పంచారామములందు తనగో (త నామములతో 

నిత్య నై వేద్యములకు ఇతడు వర్చాట్లుచేసెను. కాశిలో 

@) విశ్వేశ్వరునకును, సింహాచలమునందు విష్ణువునకును 

కైంకర్యార్గమె తుల్యభక్తితో ఇతడు భూదానాదిక ము 

లను కావించెను. ' 

వీరాన్న పెమనృపతి అని సేరుగాంచిన ఇతడు కుల 

|కమాగతులయి రాజనీ తినిపుణులె న మంతి దండనాథుల 

నవాయముతో కీ. శ. 1864 నుండి 1886 వరకు 

అఖండ వై భవముతో రాజ్య మలి యుద్ధమునందు వీర 

స్వర్గము నలంకరించెను. 

“య. రె. 

అనిత ల్లీ : కాకతీయ సామాజ్య పతనాసంతరము 

యవనప్తావిత మైన ఆంఛావనియందు, ఆంధనం స్కృృతిని 

తిరిగి కొంత కాలము విలక్షణముగ నిలుపగలిగిన వారిలో 

రెడ్డిరాజు తొకరు. ఈ రెడ్డిరాజయుగమునందు ఆర్య 

ధర్మములను పోషించినవారు [పభువులగు శెడ్డివీరుతే. 

ఆ శెడ్డివీరులరాణులు సయితము ధర్మనంస్కృతి సంస్థాపన 

యందు భాగస్వామిను లై ేరొందిరి. వీరిలో పెద్దకోమటి 

వేమా రెడ్డి భార్యయగు నూరాంబయును వేమాంబిక, 

అనిత ల్లి అనువారలు 'పేర్కొనదగినవారు. అని 

తల్లి అల్లాడ ఏరభ చా రెడ్డి రాణి. ఈమె పుణ్యగుణాభి 

రామ యని క్రీర్తి కాంచినది. సాహిత్య శౌర్య సంప దాశి 

యగు కాటయ వేమా శెడ్డికిని, కుమారగిరి లెడ్డిసోద రి యగు 

దొడ్డాంబికకును కూతురు. కాటయ వేమునకు రాజ్యము 

అది భార్యయగు 

దొడ్డాంబిక మూలమున అరణముగ లభించెను. కావున 

ఆరాజ్యము అనిత ల్లి కిని ఆమెమూలమున ఆమెభ ర్త యగు 

అల్లాడ వీరభ(ఛాశెడ్డికిని 'సంకమించినది. మువోక్ష 

శ్రీనాథ విరచితమగు శకాశీఖండమునందు ఈమె సాజా 

దిందిరాదేవతగ క్షీర్తింపబడినది. “అనితల్లి న్వని తామతల్లి 

నుదయాస్తా దీం|ద సీమావనీ, ఘననా మాజ్య సమర్ధనా 

(వతిమ సాజాదింది రాదేవతన్*” 

మలాంబ, 
య 

పిత్ర్యముగా సం|క్రమించినది కాదు, 

సచ్చరి[త యగు ఈ అనితల్లి ధర్మానుర కృయెై అనేక 

ములగు వితరణములను గావించెను. అందు ముఖ్యముగ 

"పేర్కొనదగినది “కలువచెరువు అను గామదానము. 

ఈమె కలువచెరువు అను (గామమును పరహిత చార్యుడు 

అను వరహతప రాయణుడగు వై ద్యవ గేణ్యునకు (.. శ 

1845వ నంవత్సరమున |శావణ బహుళ అష్ట్రమీదినమున 

చానముగావించి వ ద్యవృ త్తిని పోషించిను. ఈ దాన 

సందర్భమున (వాయబడిన శాసన మే నేడు చారితక 

ముగ (పసిద్ధివహించినది. ఈ శాననము బయలు వెడలు 

టకు పూర్వము శెడ్డిరాజులందు, మీదుమిక్కిలి రాజ 

మహేం[దవర ెడ్డిపభువులనుగూర్చి కొంత పొరబడుట 

సంథ వించిను, 

చిన (ప్రథమ పభువు అల్లాడ రెడ్డ కా డనియు, 

వేముడే అనియు తేటపడుచున్నది. 

ఈ శాసనమువలన రాజమ హాంద్రవరమును పొలఠిం 

కాటయ 

కాటయ వేముని . 

యొక్కయు అతని కుమారుడగుకుమారగిరి యొక్కయు 

మరణానంతరము దేశము “కునృ్నపతి జలరాశి మగ్నము 

కాగా, కాటయ వేముసీ బంధువగు అల్లాడ రెడ్డి రాజ్యము 

నుదరించి, 
టై 

తెటయవేముని కూతురగు అనిత లికి పట్టము 

కట్టినట్లు తెలియుచున్నది. 
రు ౧ 

అనితలి కలువచేణు శాననమువల నే (పతాపరుదుడు 
లు ౧ 

విధివళమున బందీకృతు డై ఢిల్లీకి తీసికొనిపోబడక పూర్వ మే 

సోమోద్భవ యగు నర్మదానదియందు స్వచ్చంద మరణ 

మును పొంచెనని' తెలియుచున్నది. స్వేచ్చతో మరణించిన 

కాకతీ [పతాపరుద్ర చ[కవర్తి తరువాత | తిలింగభూమి 

యవనమయ మైన దనియు, మవోజలమునందు మునిగిన 

భూమి నుద్ధరిం చిన 

నాయకుడు 'యవనోదస్థ్రమగు భూమిని = 

ఆదివరాహామూ ర్థివ లె [పోలయ 

మైకెత్సి దేతిప్టించే 

ననియు శెలియుచున్న ది, ఇతనితరువాత ఇతని పినతం|డి 

కుమారుడగు కాపయనాయకుడు [పభుత్వము నెరపినట్లు 

కానవచ్చును. ఇతని ఆధిపత్యము కింద 72 మంది 

నాయకులు సేవలొనర్చుచుండిరి. 
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ఈ అనితల్లి కలువచేలు శాసనము, గోచావరిమండల 

మున నున్న కాకినాడతాలూ కాయందలి ఆ ర్యావతమను 

(ఆర్యవట ము) [గామమునందు లభించినది. ఆది ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్ప తిక 4 వ సంపుటము యొక్క ఫలి 112 



పుటలందు (పచురింవబడినది, 

1428 వ సంవత్సరమున 

మీద పన్నును రద్దు కావించెను. 

ఈ విధముగా నీమె రాణియై, అల్లాడ వీరభ దా రెడ్డికి 

దేపియి, చెవబావ్నాణ భక్షయె, సాధుశీలయై, అనేక 

భూరి దానముల గావించి చిరస్మరణీయ అయ్యెను. 

పి. య. 3. 

అనుభవమూలవాదము (Empiricism) : ఈ అను 
భవమూలవాదము వళ్చిమఖండమున 17,18 శతాబ్దము 

లలో వ్యాప్తినంది గొప్ప సారన్వతమును సృజించినది. 
బేకను పండితుడు దీనికియూలస్థాపనాచార్యుడు. తరువాత 

విఖ్యాతిగాంచిన బెంఛామ్, లాశే, హ్యూమ్, జూన్ మిల్, 

జాన్ స్టూవర్జు మిల్ మున్నగువారు దీనిని బహురూపముల 
పోషించి, సమర్థించి, (పచారముగావించినారు. 

ఈ వాదము ఉద్భవించుటకు తగిన కారణములు 

దేవ బ్రాహ్మణ కే త్రముల 

లేకపోలేదు. పూ ర్వశళ తాబ్దములలో మశాచార్య[పో కము 

లైన సిర్రాంతములను అంధవిశ్వాసముతో స్వీకరించుట 
[పజాసమూహమునకు అభ్యాన మైనది. మత పచా రకులైన 

గురువర్గము ఈ యంధవిశ్వానములనే [పోత్సహించి, 

వపాతువాదమునకు ఎట్టి యవ శకాశమును లేకుండ చేసిరి. 

(పకృతిశా్త్రరవికిరణము లప్పు డే విజ్ఞాన పపం చమున 

(పసరించుటకు ఆరంభించి, పాతువాదాంకురములను 

జనింప జేసెను. నిశ్హైతుకముగా వదియు విశ్వసింపరాదను 

ఈ వాదవిధానము అన్ని రంగములలో |పవేశించినది. 

రాజకీయరంగమున ఈవాద ఫలితముగా (పజా పభుత్వ 

భావములు సాంఘికరంగమున నర్వమానవ నమానత్వ 

భావములు, మతరంగమున నా నీక, నాస్తీకసమ సంశయ 

వాదములు శేశే త్తినవి.. 

ఈ అనుభవమూలవాదత _త్త్యమునందలి ముఖ్యభావ 

ములు ఏవనగా, 1. మనస్సు అనునది నిర్గుణమైన ఒక్ 

రూపము. దానికి స్వయం పకాళకత్వమువలన గలుగు 

.వ్వయంనిర్లయళ క్షి లేదు. మనస్సు స్వయముగా చేయునవి 

అన్నియును ఊహాజన్యము లైన కల్పనములే. వాటికి 

వా న్తవికజగత్తులోనుండి తెచ్చుకొనిన ఆధారము లేదు. 

_ వ. మనకు లభించునవి జాహ్యజగత్తులోని వస్తువులవలన 

ఇం|దియములకు గలుగు వే దనములుమా త్రమే 
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సిద్ధాంతమును (Utilitarianism) సమర్థించిరి. 

ఆనుభవమూఅబాధము. 

(Impressions. ఈ వేననముల మూలమున వన్తుపుల 

ఆకృతులు మన మనన్సునందు ము[దితము లగుచున్న వి. 

ఈ వ్యక్తులను, వస్తువులను గూర్చిన భావములు యణ 

కణమునకు జనించి, అంతరించుచున్నవి. ఇవి యొకచానీ 

వెనుక నొకటి కన్పట్టుచున్న వేగాని, వీటి కన్యోన్యసంబంధ 

మెట్టిదో మనకు తెలియదు. కొన్ని శాటస్థ్యములు కలసి, 
టై థి 

తిరిగి తిరిగి సంభవించుచుండుటచే, అవి పరస్పర సంబంధ 

ములుగలవి యగుటచేతనే అట్లు తటస్థం చుచున్న వని 

యూహించు మానసికభావమునకు ఆధారము లేదు. 

లోకములో కొన్ని సందర్భములు తిరిగి తిరిగి అదేరీతిగా 
నంభ వించుట కే” సావాచర్యసిర్ధాంత * (Association. 

ism) మని పేరిడిరి, వస్తువుల బావ్యోకృ్ళతియేగాని, వాటి 

యాంతరంగిక న్యరూపముగాని, వాటి అన్యోన్య సంబంధ 

సూతముగాని, మన ఇం దియములకు వేదనములరూప 

ములో లభించుటలేదు. వీటినిగూర్చి మనస్సుచేయు కల్ప 

నములు వా_న్తవికా ఛధారళూన్యములు. 

ఈ సిద్ధాంత ముననుసరించి, మతనూ|తములన్ని యు 

మనః కల్పితములై న మానసి కాన్లోద ము నొసంగు నిరా 

ఛారభఖావములే. కాని; నిజపపంచమునకు సంబంధించిన 

వని రుజువుచేయుట కాధారములేదని ఈ అనుభపమూల 

వాద త త్త పక్టుల నిశ్చయము, 

అశేవిధముగా నై తికనూతము {The Moral Law) 

శాశ్వతమైన పరమ[పమాణము కాదు. ఆయా కాలముల 

యందు సమాజాభ్యుదయమునకు అవసరములని తోచిన 

కొన్ని నియమములను నాటి మేధావులు కల్పించి, ఇవి 

' నీతిధర్మము లనిరి. దేళకాలపా[తములలోని మార్పులను 

బట్టి నీతిసూ తావళియు, తదాచరణ విధానమును 

పరివ ర్హనమందుచు వచ్చెనని చరిత మనకు చెప్పుచున్నది. 

ఈ కారణముచే ఈ అనుభవమూలివాదులు [ప్రయోజన 

మవము 

విశ్వసించుచున్న మతసిద్దాంతములు, నీతిస్మూతములు, 

సామాజిక నియమములు, రాజకీయ శాననాదులు, 

అన్నియు ఆయా దేశకాల జనావసరములై న కల్పనములే 

యనియు, వాటికి పరమ పొమాణ్య మును అంట గట్ట 

జూచుట హేతువిరుద్దమనియు వీరి వాదమై యున్నది. 

పరమార్ధము లేక పరమసత్యమున్న నుండవచ్చును. కాని 
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అనుమకొండ 

మన ఇం[దియవ్యాపారమునకు చానిపోకడ లెవ్వియు 

గోచరించుటలేదు. మానసికముగా జేయు ఊహోకల్చన 

ములు వా స్హవికతకు సంబంధములేని వని వారి నిశ్చయ 

సీర్థాంత మై యున్నది. 

ఈ సిభ్రాంతము బలహీన మైనదని నిరూపించుట కష్టము 

కాదు. మనస్సు అనునది, నిర్షణనిష్కి యాత్మక రూపము 

గాదు. అది వస్తు సత్యాసత్య స్వరూపములను విచారించి, 

కెలిసికొను స్వయం పతిభగలదని తరు వాత వచ్చిన 

త _త్త్వజ్ఞులు ఉర్ధాటించియున్నారు. 

బు. వేం. 

అనుమకొండ ; అనుమడు, కొండడు అను ఆట 

వీకులవలన ఈ [గామమునకు “అనుమకొండి యను 

"పరేర్చ డెననియు, అనుముడు వానుమకొండను వర్పరచె 

ననియు, కొండడు కొండిప ర్తి గన్టుననియు స్థానికచరి[త 

మున గలదు. పాలీనశాసనములలో అమ్మక౯క్ండ, 

అనుమకుండాపురము, అనుమకొండ అను రూసొంతర 

ములు గలవు. హనుమంతుడుగల కొండయగుటచే వానును 

మాధవవర్మ పెద్దవాడై. పచ్చాడీచేవి అనుగవామును 
బడసి, పితృ రాజ్యమునంతయు నాక మిం చెననియు స్థానిక 

చర్మితలందు కలదు, మాధవవర్శ కొన్ని రాజకుటుంబ 

ములకు మూలపురుషముడుగ కనడుచున్నాడు. 

అ మోఘవర్హుడను రాష్ట్రకూట రాజు హనుమ 

కొండలో తొమ్మిదవ శ తాబ్దమున చాళుక్య ఫీవురునును 

(ప్రతినిధిగా నుంచెను. మొదటి కాకతి పోల రాజు తై )లోక్య 
మల్లుడను కల్యాణి చాళుక్యునిచే పదునొకండవ శతాబ్ద 

మున అనుమకొండ విషయమునకు అధీశ్వరుడుగ చేయ 

బడెను. ఈ మొదటి [పోలరాజు తండి మవోవీరుడై, 

కాకతి పురాధినాథుడయ్యెను. అతనినే మొదటి చేత 

రాబుగ వ్యవవారింతురు. మొదటి [పోల రాజు కొడుకు 

"రండవ బేతరాజు. ఇతని కుమారుడు రెండవ [పోల రాజు, 

అనుమకొండలో మూడు కొండలను గలిపి ఎత్తైన మట్టి 

కట్టబోసి కోట నిర్మింప బడినది. కొండలచై దృఢముగా 

. రాతికోట కట్టబడినది. కొొండలచె దిగంబర ,బ_నమూర్తులు 

కొండయను నామ మేర్చడియుండుననియు, వానుమర్లిరి 
సంన్కృతరూపము దానికేర్చ డెననియు, |పతావరు[దీయ 
మున విద్యానాథుడు దానినే వానుమదచలమని వ్యవహ 

రించెననీయు కొందరి అభి పాయము. అనుమకొండ 

(పాచీననగరములలో నొక్కటి. పురబావ్యామునందు 

(వాంటరురోడ్డు చెంత) రాకాసిగుండ్లు అను అనార్యుల 

సమాధులు (02959) కలవు. చాటి విస్తృతిని బట్టి అవి 

6000 సంవత్సరములనాటి వని పరిశోధకులు నిర్ణ 
యించిరి. స్థానిక చరి త్రములలో 14 మంది రాజులు 

పాలించిన పిమ్మట (తిభువనమల్లుడు (రండవ బేతరాజు) 

రాజయ్యెనని కలదు. అచటినుండి కాకతీయవంళ కమము 

అందు. గలదు... అచట పాలించిన 14 మంది రాజులు 

చరి[త్రమున కనువట్టరు. నందుడు, సోమరాజు, మాధవ 

వర్మ - పిర్ర చరిత లెంతవరకు నిజమో! నందుడు నంద 

గిరి నెలకొల్పి పాలించెననియు, సోమరాజు కటక వల్లభు 

నితో పోరాటమున మరణింపగా, గర్భవతిగ నున్న ఆతని 
భార్య సిరియాలదేవి అనుమకొండలో మాధవళర్మ 

ఆశయమున సురక్షితగ నుండి కుమారుని గని ఆ బాలు 

నకు మాధవవర్మ యని నామకరణము చేసెననియు, 

కలవు. జైనమత మిచ్చట వ్యా ప్తమైనది. పద్శావీ, యను 

'దేవతయు సిద్దేశ్వరుడును కోటలోనున్నారు. వీరును 
జె నదేవతలే. ఇప్పుడు వై వైదిక దేవతలుగ' మారిరి. సిర్ధేళ్వ 
రాలయము చెంతగల కొండె అనుమకొండ రాజధానిగ 

నుండి సమస్త సా భాగ్యముల కాటపట్టుగ నుం జెననుచు 

అతీ విస్తృతమైన యొక శాసనము చెక్కుటకు (వారం 

భింపబడి మధ్య ఆపబడినది. చాళుక్యులును, కాక తీయు 

లును దీనిని రాజధానిగ రూపు రేఖలు దిద్దిరి. -జ్రైన 

మందిరములకు, శివాలయములకు, శివలింగములకు లెక్క 

లేదు. భూగర్భమున నెన్నియో చేవళములున్న వి. గోడ 
లకు పునాదులు తీయునవుడు ఆలయములు, ఇటుక రాళ్ల 

వరుసలు, విగహములు, కో నేరులు, బావులు కనవచ్చును. 

విరుగగొట్ట బడిన దేవతామూర్తులకు లెక్క మే లేదు. 

మొదట. జై నమతము, తరువాత శె వమతము రాజాద 
రణమును బడసినవి. ఈ రెండు మతముల నసంఘటనము 

గూడ. జరిగిన దిక్కడనే. ఆవి స్తుత కథలు జ్ఞాపకము 
జేయు చిహ్నములు లిఖతరూపముగ, విగ్రవారూపముగ 
చెక్కులు గలవు, 

అనుమకొండలో బాలసము[ దము, భ|ద కాళి 
చెరువు, సిద్ధసాగ రములు' "పేరువెందిన తటాకములు. గంగా 

186 



ధర మంత్రి [పోలరాజు కాలమునందు నగరపాలకుడై , 

రుుద దేవుని కాలమున మంతియె (పసిద్ధిగడించెను. ఇతడు 

అనుమకొండలో (పనన్న కెళవాలయము, రు బెశ్వరాల 

యము, పున్నేశ్వరాలయము, [త్రిమూర్తుల ఆలయములు 

మొదలగునవి కట్టించెనని శాసనములలో గలదు. కాని 

ఇపు డవి గుుర్డింపరాకుండ నాళన మైనవి. గోనగి ఈశ్వర 

దేవుడు వేయి న్తంభాలగుడిలో నవా సలింగ | పతిష్థ చేసెనట. 
జగ డ్లైవుడు సర్వ మాండలిక రాజుల నహాయమున రెండవ 

[పోల రాజు కాలమున అనుమకొండను ముట్టడించి పరా 

జితుడ య్యెను. రామేశ్వర పండితుడు లకులేశ్వర మతము 

వాడు. [పోలరాజుచే సత్యా రములొందిన గురువర్యుడు. 

పహానువముకొండలో స్నుప్రసిద్ధమగు శివపురము. ఆకాలమున 

నుం ఇను... 

రుద దెవుడు అనుమకొండలో గట్టించిన వేయి 

న్లంభముల గుడి మిగుల [వశ న్తమైనది. మండపము 

వేరుగను, ఆలయము 'వేరుగను ఉన్నవి. ఈ రెంటికి మధ్య 

సజీవముగా నున్నటుల చెక్కబడిన నంది దర్శనీయము. 

అందలి శిల్ప వై పుణ్యము వర్షనాతీతము. నందికి అభి 

' ముఖముగా |క్రికూటాలయము గలదు. అందు రు|చేళ్వ 

రుడు, వానుబదేవుడు, సూర్య దేవుడు ముఖ్య దై వతములు. 

ద్వారముల వె దేవతామూర్తులను అంత రాళములు తొలిచి 

సుందరముగా చెక్కించినారు. కాకతీయ శిల్పమునకు 

పరమావధియగు నీ ద్వార శిల్ప మద్భుతమైనది. కాకతి 

రుదచేవు డీ యాలయమును లోకోత్తరముగ శా. శ. 
1084 చి తభాను సంవత్సర మాఘ శుద్ధ పంచమినాడు 

(క. శ 1162) నిర్మింపించెను. ఆలయ నిర్మాణానంతరము 

ఓరుగల్లును రాజధానిగా చేసికొ నెను. 

ఓరుగల్లు కాకతీయుల రాజధానిగ జేసికొనబడి | 

నప్పటి నుండి అది మవోనగరముగా మారినది. అట్లని, 

నాడు అనుమకొండను చిన్నచూపు జూడలేదు. రాజ పరి 

వారము. రాజులు, విద్వాంసులు పహానుమకొండ నుండి 

ఓరుగల్లునకు రాకపోకలు చేయువారు. ఆంటికిని అవినా 

భావ సంబంధముండెడిది. | 

దేస్తుత కాలమున అనుమకొండ గొప్ప వ్యాపార 
స్థలముగ (పశ నివహించినది, లలితకళారాధకులు పలువు 

రచటగలరు. అనుమకొండ జిల్లా ముఖ్యస్థానము. ఉద్యోగు 
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లోబడినచో 

అనువర్తిత గణితళాస్త్రము 

లందరు ఇట నుందురు. నైజాము దొరతనమున ఇది 
తెలంగాణమునకు నుబాయై వరలెను. నుజేదా రిట నుండు 

వాడు. వీ. యే. వరకు గల మొదటితరగతి కళాశాలయు, 

బోధనాభ్యసన కళాశాలయు అనుమకొండలోనే ఉన్నవి. 

తెలంగాణమున రెండవ (గంథాలయమనద గిన రాజరాజ 

నలేంద [గంథాలయము గలదు. ఇది సువర్జోత్సవము 

జరుపు వయనస్సున నున్నది. భద కాళి తటాకము జల 

సమృద్ధము. దానీ [కింద వరిపంట విసారము. ఆ చెరువు 

కట్టను నున్న భదకాళీ చెవాలయము |పసిద్ధమైనది. ఆమె 

కాకతీయుల కులదేవత. శిథిలమైన ఈ (పళ స్తదేవళమును 

పునః |పతిష్టచేసి నగరవాసులు ఆ దేవతను భ క్తి శ్రద్ధలతో 

పూజించుచున్నారు. ముప్పది యిద్దరు మం|శులలో గణ 

నీయుడుగా 'విర్ణలమంతి శాసనము లిందు గలవు. వైష్ణవ 

మతోధ్ధారకుని పేరిట గల శ్రీరామానుజ దేవాలయము .. 

(పశ _న్హమైనది. దకిణదేశములో నున్నట్లు తీర్చిదిద్ద బడిన 

రామానుజుల విగహము ' మిగుల పొచీన మైనది. “యతి 

పతీ హానుమద్లిరిరాజమంది రా” అను మకుటముగల శతక 

రాజ మీయనను గూర్చినదే, ఈ రాష్ట్రమును జూడవచ్చు 

కళ్యాపియులు వేయి న్తంభముల గుడిలోని అద్భుత శిల్ప 

ములకు ముగ్ధులగుచుందురు. కాకతీయుల కీ రిచివ్నామగు 

నీ చేవళము అర్షశాఖవారి కృషి. ఫలితముగా. ఇప్పుడు 

దర్శనీయముగా నున్నది. 

ది. వి. ర, 

ఆఅనువ ర్రిత గణితశాస్రుము :- _ గణితశ్యాస్త్రమును 

శెండు భాగములుగా విభజింపవచ్చును. (1) శుద్ధ గణి 

తము, (2) అనువర్తిత గణితము. శుద్ద గణితమున ఒక 

నముదాయములోని రానులు కొన్ని నిర్ణీత నిబంధనలకు 

వానినుండి యుత్పన్నమగు ఫలితములను 

సాధింతుము. అనువర్తిత గణితమున నట్టుగాక [పయోగ 

సాత్యుముచే లభ్యమగు ఫలితములను సాధించుటకు 

ఏ (పక్ళతిసూత్రము లవసరమో కనుగొందుము. 

మొదట శాస్త్ర పద్దతిని సూర్యచం దాదుల "చలన 

మును వరిశీలించినవాడు ' గాలీలియో (1564-1642) 

ఈతనికి ముందే కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు సూర్యచం|[చాదుల 

గమనమును కొంతవరకును కనుగొన యత్నించిరి. 

కోపర్నికన్ .(1478_1548) అను "శాస్త్రజ్ఞుడు 'నూర్య 



అనువర్తిత గణితళశాష్త్రము. 

కుటుంబమునకు సూర్యుడే కేం|దమని భావించి ఈ గహన 

సమస్యను కొంతవరకు శేలికపరచెను. ఆ తరువాత ఈ 

చలన సిద్ధాంత మున చెప్పుకొనదగిన యభివృద్ధిని (పవేశ 

"పెట్టినవాడు కెవైర్ (1571-1690). ఆ తరువాత వచ్చిన 

శెలీలియో పతన వస్తుచలనమువై గావించిన (ప్రయోగ 

ములు న్యూటన్, (16492. 1727 చలన సూత్రములు 

ఖగోళశాన్ర్ర వికానమునకు తగిన దోవాద మొనంగుళు 

గాక చలనశా(న్ర్రుమున కొక నిర్దిష్ట స్థానమును అభింప 

చేసినవి. దీనినే గెలీలియో - న్యూటన్ సిద్ధాంతమని 

యందురు. ఈ సిద్ధాంతమున ముఖ్య విషయములు రెండు. 

(1) యూక్రిడ్ యొక్క రేఖాగణిత ధర్మములు స్థలమున 

కున్నవి. (2) (పతి వస్తువునకును (దవ్య రాశి ఉన్నది. ఈ 

[దవ్యరాశి దాని జడత్వముచే మనకు ద్యోతకమగును 

ఆని.. తరువాతి రెండువందల సంవత్సరములలో జరిగిన 

కార్యము సూర్యచం[ దాదుల చలన[కమమున న్యూటను 

సూత్రములు సరియైనవని బుజువుచేయుటయే. ఈ 

న్యూటను సూతములు పరమనత్య ములు కావనీ 1915 

వరకును కనుగొనలేకపోయిరి. 1915 లో ఐన్ స్ట యిన్ 

తన సాొపేక సిద్ధాంతమును (పకటించెను. ఈ సిద్ధాంత 

ముచే సూ ర్యచం[ దాదులగమన ముఅతి సూత్మపరిశీలనము 

నకు గురియె న్యూటను సూ[తములు స్యూలముగ 

నత్యములే యైనను సూవత్మపరిశీలన కవి చాలవని శెలిసినది. 

ఈ విషయము బుధ్నగవాక శ్యాచలనముచే బుజువై నది, 

19 వ శాబ్దమున శక్తి వాదమున వికాసము కలిగెను, 

దానిచే వస్తుచలన శా(న్ర్రమునకును పదార్థ విజ్ఞాన రసా 

యన శ్యాన్ర్రములకును సన్నిహితసంబంధ మేర్చడుశే కాక 

వస్తుచలనసిద్దాంత మునకు వ్యాపక త్వ మేర్చ డెను. కాని 

ఈ వాదము 'అణుసంఘట్టన (Atomic Structure, కు. 

వర్ర్తింపద ని (పమాణవాదము (Quantum Theory) 

బుజువుచేసెను. ఈ విధముగా 200 ఏండ్లనుండి చెల్లు బడిలో 

నున్న ఈ సిద్ధాంతము యొక్క పరిధులను 20 వ శతాబ్దపు 

మొదటి భాగములోనే నిర్హయించగలిగిరి. 

యంత్రశాస్త్రము : అనువర్తిత గణితశా(న్ర్రముయొక్క 

ఈ శాఖ వస్తుచలనమును గురించియు, చలనమును నిజం 

ధించు శక్తులను గురించియు వస్తువును నిశ్చల స్థితిలో 

నుంచుటకు వలయు శక్తులను గురించియు చర్చించును. 

యం|తశ్యాన్ర్ర మను పదమునకు యం[తములతో 

సంబంధ మున్నట్లు ధ్వనించును. అనువర్తిత యంత 

శాస్త్రము (Applied Mechanics) అను శ్రీర్ది కలో చేడు 

ఈ [కింద శాఖలను చేర్చుట పరిపాటి. (1) స్థితిస్థాపక 

శ క్రి వాదము (Theory of Elasticity) (2) [ద వయం [త 

శాస్త్రము (Hydro-Mechanics) (ల) వాయుచలన 

శాస్త ము (Aero-Dynamics) (4) యంత పద్దతులు 

(Mechanisms) (5) [పా మేపక శ్వా స్త్రము (Ballistics) 

వ శాఖ లన్ని టికిని సన్ని హిత సంబంధ ముగల యంత 

శాస్త్ర సిద్ధాంతమును (Theoritical Mechanics) Bo 

భాగములుగా విభజింపవచ్చును. (1) వన్తుచలనశా, స్త్రము 

(Dynamics) (2) వస్తుస్థితిశాన్ర్రము (Statics). వన్తుచలన 

శాస్త్రమును మరల రెండుభాగములుగా విభజింపవచ్చును. 

(1) చలన రేఖాగణిత శాన్త్రము (Kinematics) (2) చలన 

నియమ శాస్త్రము (Kinetics). 

చలన రేఖా గణితళాస్త్రము : దీనికి నంబంధించిన పదము 

లీ కింద నిర్వచింపబడినవి. 

| స్ట్థానాంతరము (Displacement); ఒక వస్తువు 

తన స్థానమును తీ నుండి క కి మార్చుకొనిన గ్కకెల 

మధ్యదూరమును ఆ వన్తువుయొక్క స్థానాంతర 

మందుము, 

2. వేగము (Velocity): ఒక వస్తువు యొక్క 

స్థానాంత రవృద్ధి క్రమము (Rate of Change of Dis- 

placement) ను వేగమందుము, 

లి. త్వరణము (Acceleration) : ఓర్ వస్తువు యొక్క 

"వేగ వృద్ధి [కమము (Rate of Change of Velocity) ను 

త్వరణమందుము. 

చలన నియమళశాస్రము : ఇది ఈ [కింద నుచాహారింన 

బడిన సూ తములవై నాధథారపడి యుండును. 

(1) ఒక వస్తువుపై బల్మపయోగ మమియును 

జరుగని పక్షమున నది యెల్లప్పుడు స్థాయిగ ఒకచోటే 

ఉండును. లేదా ఒక బుజురేఖచె. సమాన వేగముతో 

చలించుచుండును. 

(2) ఓక వన్తువువై (పయోగింపబడు బలము దాని 

త్యరణముతో సమాన నిష్బ త్తిగలిగి త్వరణదిశలో పని 
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bY 

9 (ల కియయు, [పతి కియయు (Action and Re- 

action) ఒకదానికొకటి సమానములై వ్యతిేకదిశలలో 

పనిచేయును. 

న్యూటను గురుత్వాకర్షణ సూత్రము : (పకృతిలోని 

(పతి రెండువస్తువులును ఒక దానినొకటి ఆకర్షి ంచుకొనును. 

అట్టి ఆకర్షణక్రమము ఈ [కింది నూత్రముచే శెలియ 
ర్తి యె 

నగును, ఆకరణ = క బలో బు, ఇందు క అనునది ఒకా 
య దూ 

నొక స్థిరరాని (constant) బ్క|, బలు వస్తువుల [దవ్య 

శానులు. దూ అనునది వాటి మధ్యదూ రము. 

ఒకానొక వస్తువువై 7 అను బలము 7 కాలము 

(పయోగింపబడిన PXtని ఆ బలముయొక్క (వరణ 

అందుము, ఈ కింది నూూతమును సులభముగా సాధింప 

వచ్చును. _పేరణకా వస్తువులో ఉత్సన్న మగు [దవ్య వేగ 

భేదము. నూచన: ఒక వన్తువుయొక్క |దవ్య వేగము 

లేక ఉరవడి = ఆ పదార్థము యొక్క 

[దవ్యరా+ ౫ దాని వేగము. 

వెన చెప్పబడిన న్యూటను సూత ములు ఒకకణముై 

బల|పయోగము జరిగినపుడు ఉద్భవించు ఫలితములను 

తెలుపును. అట్లుగాక అనేక కణములు ఒక మండలము 

(5y5tem) గా నేర్పడివాని-పై వివిధదిశలలో వివిధబలములు 

[పయోగింపబడిన పుడు ఎట్టిఫలిత ములు కలుగునో తెలిసి 

కొనుటకును ఆ న్యూటను సూ తములే యాధారము. 

వానిసాయముననే ఈ [కిందివిషయములు సాధింపబడిన వి. 

(1) ఒక నిర్దిష్టదిళలో జరుగు మండలము యొక్క 

సరళ దవ్య వేగ 'ఛేద్యకమము అదే దిశలో పనిచేయు 

బావ్యాబలములఫ లి తాంశ మునకు సమానము, 

నూచన : ఈ సూత్రముచే మండలమువై పనిచేయు 

జా హ్యా బల ముల ఫలిశాంశము ఒకానొక దిశలో 

' శూన్యమైనపుడు ఆ దిశలో మండల |దవ్య వేగము మార్చు 

చెందక స్థిరముగా నుండును, . 

ఒక విందువునకుగాని ఒక అతమునకుగాని 

సాాపే పీకముగాజరుగు బల|పభావము (Moment) = ఆ 

బలము ౫ లంబదూ రము, 

(momentum) 

అనుఎ రఅ ౧ణతి ఇ“ఫ్రుము 
pn. 0) 

అదే విందువునకుగాని అతమునకుగాని సావేక్షముగా 

జాహ్యాబల ముల యొక్క మొత్తము (పభావము. 

నూచన : బాహ్యాబలములు లేనపుడు మండలము 

యొక్క [(దవ్యవేగ (పభావము మారదు. 

పని: శకి (Work & Energy): (1) ఒక కణము 

(పయోగింపబడిన బలము ౫న, అదే దిశలో కణమునకు 

జరిగిన స్థానాంతరము వను అయిన ౫౫౮5ను ఆ బలము 

చేసిన వనియందుము. 

(2) శే 75 అని దానిని ఆ బలముయొక్క గతిజళ క్రీ 
యందురు. నూ[తములో 77 అనునది కణపు[దవ్య 

రాశి. * అనునది దాని వేగము. 

ఈ (కింది సూత మును 

సులభముగ సాధింపవచ్చును. 

ఒక బలముచే జరుపబడిన పని దాని గతిజశళ 

జ 

ద 
లం 

యుల 

గణిత శా న్రుముచే అతి 

డే 
'శేదమునకు సమానము. 

(2) ఒక స్థిరబిందువునకుగాని స్థ స్థిరాతు మునకుగాని. 

సా పీక ముగాజరుగు [దవ్య వేగ ప్రభావ భేద్యకమము = 
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' ఇంతవరకు మనము గుర్తించిన చలనము కణములకు 
సంబంధించినది. అట్టి కణములు వబిందువులుగను వాని 

[దవ్యరాసులు ఆ బిందువులవద్ద కేం|దీకరింప బడినట్లును 

భావించుచున్నాము. శాని అట్టి కణములు మనకు 

[పకృతిలో లభ్యమగునా ? మనకు లభ్యమగు వస్తుపులు 

పక కణములుగా క అనేకకణ నంఘటితములు. ఈ 

వస్తువులను కఠిన (Rigid) వస్తువులందుము. వీని ముఖ్య 

గుణము పమనగా వీనియందలి : [పతిరెండు కణముల 

మధ్యదూరము ఎప్ప టికిని మారదు. ఇట్టివానినే కఠిన 

వస్తువు లందుము. ఈ వస్తువులందలి అణువుల అంతః 

[వక్రియచే మొత్తము [దవ్యవేగమునను గతిబలమునను 

మార్పు కలుగదు అనుభావము _ కఠినవనస్తు చలన 

శాస్త్రమునకు మూలాధారము. కఠినవస్తు చలనశా స్త్ర 

విషయ మంతయు ఈ [కింది మూడు సూ తములలో 

సంత ప్ర పరుపవచ్చును. 

(1) ఒక నిర్దిష్ట దిశలో జరుగు కఠినవస్తువు యొక్క 

సరళదవ్యవేగ భేద|క్రమము అదెదిశలో ఆ వస్తువువై 

పనిచేయు బాహ్యూళ కుల సముదాయమునకు సమానము. 

సూచన : ఈ సూ[త్రముచే కఠిన వస్తువుపై బావ్యాబలము 

లేమియు ఒకానొక దిశలో పనిచేయనపుడు ఆ దిశలో కఠిన 

వస్తు [దవ్యవేగమును మార్పుచెందక స్థిరముగ నుండును. 



అనువర్తిత. సంభ్యాశాస్త్రము- 

(2) ఒక స్టిరాతమునకు సాపేతముగా జరుగు కఠిన 

వస్తువు యొక్క [(దవ్య వేగ (ప్రభావ భేద కమము అదే 

అతమునకు సా పేకతముగా' (పనిచేయు - చాహ్యాబలముల 

యొక్క మొత్తము | పథావముగకు సమానము. 

=. సూచన : -ఇాహ్యాబలములు లేనపుడు - కఠినవ నువు 

యొక్క ద్రవ్య వేగ |పభావము మారదు. 

(8) ఒక -కఠినవస్తువు యొక్క ' గతిజళ క్రి భేదము అదే 

కాలములో దానివై పనిచేయు బాహ్యా బలముల ౩ మొ త్త ము 

పనికి. సమానము. 

వై. నూత ములను : సాధించుటకు : “ముఖ్యముగా 

ఉపయోగపడునది డి" ఎలాం బర్జు సూ[తము. 

. డిఎలాంబిర్డు సూత్రము : నూర్ధటను చలననూ[తముచే 

దిశలోవై నను” అను 
త్వరణమును కలిగిఉన్న ఆ దిశలో. పనిచేయు బలము 
౫ అయిన, *=mMf. వె వె సూత్రములో ౫ బాహ్యా బలము, 

సీ సార్థక బలము అనబడును, 

-వకఠినవస్తువులోని శ 'వయోగింపబడిన 

బలములు రెండువిధములుగా విభజిం పబడును. (1 ) బావ్యా 

బలము (2) అరంతర్చలము. అంతర్భలములు-' తమలో 
ఆము . కఠిన వస్తువు యొక్క కాఠిన్యము: నేర్పరచు 

ననియు; వావ్యా బలములును,' : వ్యతి 'రేకదిళలో పనిచేయు 

సార్థకోబలములును, కఠినవన్తువును: నిశ్చల స్థి సితిలో నుంచు 

ననియును; "కావున కఠినవస్తువువై పనిచేయు బాహ్యా 

బలము-అ'దే--దిశలో పనిచేయు. సార్థక బలమునకు సమము 

అనియు. డి ఎిలాంబర్హు సూత్రము "తలుపును... 

“ లెగ్రాంజ్ సమీకరణములు : :. వదోన ఒక. - కణము 

“యొక్క. న్థలనిర్థేశమును మూడు*ల ౦ంజాత ములకు 

సోేచముగా:' “ఇదివరలో... మనము ' నిరూపకము' (౮0- 
ordinates) అని ర్లయించి"యున్నాము.' దీనికై 

అంబాతములు అక్కరలేకయే సాభారణ నిరూపకము 
(Generalized Co-ordinates) ల -- సవోయముతో. ఓక 

క్షణము యొక. న్థలనిశ్రేశమును'" చేయవచ్చును. ఇట్టి 
స్థలని'ర్రేశముచే “ల్కెగాంజ్ * అను శే న్రృజ్ఞుడు' వస్తుచలన 

న్యూతములను, కనుగోనెను.' వాన్ నే "తగాంజ్ ' 'సమీకర 
ఆము --లందుము..: “వీనిని ఉపయోగించి = 'న్యూటను 

(వతిపాజించిన: చలన సమీక రణములను- 'సాధిరవవచ్చును: 

“mm (దవ్యరాళి గల ఒక అణువు వ 

యై 
అణువులు 

హోమిల్దను సూత్రము : వోమిల్లను' అను శా స్ర్రజ్ఞుడు 

ఇంతకంకు ముందునకుపోయి చలించుచున్న మండలము 

యొక్క గతిజళక్రియు స్థానికళ క్రియు తెలిసినచో 

వానినుండి మండలము యొక్క చలనము నంతయు నిర్హార 

ణము చేయగల 'నూతము నొకదానిని కనుగొ నెను. దీని 

నుండి లెగాంజ్ నమీక రణములనుకూడ సాధింపవచ్చును. 

వస్తుస్థితి శాస్త్రము (Statics) ; . వన్తుస్థితి శాస్త్రము వస్తు 

చలనశా నము యొక. అంత ర్భాగముగా భా నింపవచ్చు ను. 

ఏలయన చలనశాొస్త్రములోని. సూ తములలో కణము 

యొక్కగాని వస్తువు యొక్క-గాని వేగమును త్యరణమును 
శూన్యముగ భావించినచో వస్తుస్థితిశాస్ర్రము నందలి వతి 
సూత్రమును చలనశా(స్త్రమునుండి సాధింపవచ్చును. 

ఉదా: న్యూటను రెండవ న్మూతము [పకారము క 

ద్రవ్యరాశి గల ఓక కణము వె (పయోగింపబడిన బాహ్యా 

బలము గ త్వరణము. f అయిన. p=mMf అగునుకచా ! 

వస్తువు స్థావరస్థితియం దుండుటకు / శూన్యము కావలని 
యుండునుగచా ! కావున p=0. అందుచే ఒక వన్తువువె 
అనేక భా వ్యా బలములు [పయోగింపబడి వన్తువు స్థావర 

స్థీతియందుండిన ఏ దిశలో నై_నను బాహ్యా జలముల 

ఫలితము భాన్యమగును, 

న ఇళ్లు వస్తువు స్థిరముగా. నుండునపుడు దాని కోణ 

వేగము. ఉండదు." కావున వైన నిర్దిష్ట బిందువునకు 
సాసేక్షముగా జాహ్యాబలముల . "మొ త్రము [వఖావము 

శూన్యమగును. .. 5 

ఈ రెండు నూ[తములు వస్తుస్ట్తి శా స్త్రమునకి. 

పునాదులని' చెప్పవచ్చును. 
"బి. ల. 

య అనువ రిత సంక్యాశాప్రము (Applied Statis- 

tics) :- సంఖ్యా శా స్త్ర ముఖ్యముముగా అనువ' ర్రితము. 

వా నవ" సమస్యా రసరమ్య రణావళ్యకతచే అది ఉద్భ 
వించినది. నువర్తనముల ' వలననే ఇది శాత్రమె 

వికసించినది, “ఈ శాస్తా భివృద్ధి ఇది 'అనువ ర్తించగల 
మతములు కనుగొనుట మీదను, ' డీనీని' వివిధముగా 
(పయోగించుట మీదను ఆధారపడును.' . 

- (ప్రస్తుత శళతాబ్చారంభముననే: ఒక రూపమునకు 

వచ్చినను,' ఈశా న్రము' వివిధ (వయోగ వె వై విధ్యమునందు 
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ఇతర శాస్త్రములను 'మించును. ఇది (పతి పరిశోధనయం 

దును విలువైన పరికరము. సాధారణ లోపాములతో 

స్వర్గమును ఉత్ప త్తి జయ నాశించు రనవాదకుని నుండి 
(పకృతి యొక్క |వధాన నత్యముల పరిళోధించు శాన్ర్ర 

జ్జుల వరకును ఈ శాస్త్రము మిక్కిలి ఉపకారకముగా 

నున్నది. పరిశీలకులు పరిశీలనా విధానమును _వర్పరచుట 
యందును, పరిశీలితాంశములను సేకరించుట యందును, 

వానినుండి నిర్ణయములను వెలువరించుట. యందును దీని 
నుపయోగింతురు. సంఖ్యాశాన్త్రము యొక్క ఈ నత్వర 

వి నరణములోగల రవాన్య మేది అను (పళ్నకు సమాధా 

నము ఈ శా(న్త్ర పరిణామ చరితయందు కాననగును, 

సంఖ్యాశా(స్త్రము మొట్టమొదట ఒక రాష్ట్రమునకు 

లేక దేశమునకు సంబంధించిన అంశములకును, సంఖ్యల 

కును నంబంధించియుం డెను. నులభ| గహాణమునకై. సేక్ర 

రించిన వివరములను [కోడీకరించి ఒక (పత్యేక విధాన 

మున అమర్పవలయుిును. 1951 వ సంవత్సరపు 

జనాభా లెక్కలలో (పతి వ్యక్షికి సంబంధించిన వృత్తాం 

తము [వ త్యక వ్యతములవై |వాయబడెను. అట్టి కాగిత 

ముల మొత్తము రమారమి లిక్ కోట్లు. సె కాగితముల 
నన్నింటిని ఒక పెద్ద గదిలో కుప్పగా'చేర్చి మన [పజల 
వృత్తాంతమును తెలిసికొనగోరు వ్యక్తికి ఆ గదిని చూపి 
నచో ఆత డేమి శెలిసికొనగలడు ? అందుచే సేకరించిన 

వృత్తాంతమును ఒక్కుచో సం|గహించి, నుబోధమగు 

రూపమున అమర్చుట మన (పథమ కర్తవ్యము. ఇదియే 

జనాభా లెక్కల నివేదికలు చేయ యత్నించు వని. అనగా 

అవి మొత్తము జనాభా యొక్క న్వభావః వర్షనలను 

పట్టీల రూపములలో : కుదించి అంద జేయును. ఉదా : 

ఫలానా వయస్సునకు లోబడినవారి నంఖ్య లేక రెండు 

వయఃపరిమాణములకు (మాటవరుసకు 15-ల్ల్ సంఎ మధ్య 

వయస్సుగలవారి సంఖ్యను, తెలుపు వయస్సు పట్టిలును 

గలవు. బహు సంఖ్యాక ములగు (పత్యేకపు జాభితాలలో 

గల వృత్తాంతమును సం్యగహముచేసి నముచాయమును 

వర్షి ంచు ముఖ్యమగు కొన్ని పట్టీలరూ పమున సమర్పించు 

ఈ పద్దతి అనువర్తిత సంఖ్యాశాస్త్ర విధానము యొక్క 

పరిణామ వినృతిలో మొదటి మెట్టు. అనగా (పత్యేక 

వర్షనము గాక సాముదాయిక- వర్షన మే దీని ఉద్దేశము, 

ఉదా : 

"3 
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అనువర్తిత నంభాకశాస్రము 

" శకేవల వర్తమాన పరిస్థితి యొక్క వర్ణనము, 

[పయోజనకరమగుట నిజ మేయైనను, అది భ విష్యత్పరిస్థితి 
లట్టుండునో సూచింవజాలనిచో విజ్ఞాన పదముకాజాలదు. 

పచేండ్లలో నిరు ద్యో గమును నిర్మూలింపబూనునతడు 
రాబోవు పదేండ్లలో కాళ్చికవర్లమునండు [వవేశించు 

జనుల సంఖ్య తెలిసికొనగోరును. అతడు ముందు జరుగ 

బోవుదానిని అడుగుటలో అసాధ్య విషయమును తెలియ 

గోరుట లేదు. (పాణవోనికి ఆస్తి స్తి నష్టమునకు పరివోర 

మొనగయత్నించు భీమాకం నీని, గురించి. ఆలో చింతము. 
కంపెనీవారు రాబోవు వత్సరములలో మరణింపబోవు 

వారి సంఖ్యను, "అకన్మికముగా అగ్ని ప్రమాదములకును, 
దొంగతనమునకును గురియగు. ఆస్తి సీ విలువను తెలిసికొన 

గోరుదురు. పలు విధములైన 'జూదములలో తన ఆ స్తీ 

నంతయు ఒడ్డి నిరుత్సావామునకు గురియైన: జూదరి 

నుత్చాహపరచుటయు, చెప్పిన ' భ వివ్యత్సలము . జరిగిన 

వెనుక కానుకలు స్వీకరింప వేచియుండు జ్యోతిశ్శాన్త 
జ్ఞులను, సాము[దిక శాస్త్రజ్ఞులను దయదల్న్చుటయు, 

పుత్రికా రూపమైన జాధ్యశావిము క్తి కై నిరీికించు గర్భ 
వతికి ఇ ధైర్యము గరపుటయు మన కావశ్యకములా-? 

వీరందరికిని. గల సాధారణ నమన్య భ విష్యత్తునకు 

సంబంధించిన దే, దీనికి తగినంత సామర్ధ్యముతో భనిష్య 

తృలితములను చెప్పుటకు సాయపడు మూల విషయము 

లను. గూర్చి పరిశోధన చేయవలెను. ఈ సమస్యా పరిమ్మా 

రమునకు : రెండు విధములై వ పద్ధతులు కలవు. జరిగిన 

ఫలిత ముల నుండి పాతువును నిశ్చయంచుట, లేక (వశ్యేక 

విషయజ్ఞాన మువలన 'సాధారణవిమయమును కనుగొనుట 

అను. (ేరకపద్ధతి ఇయొకటి. వివిధ ఫలితముల “పునః 

పునరావృ త్తిని నిర్ణయించు నిగమన పద్ధతి. మరియొకటి. 

ఈ "రెండవ పద్ధతి నంభావ్యతాకలన గణితరూపమున 

(calculus of probability) ఫర్మా, ఫాన్కల్ , డిమోవి 

యర్, బేయస్, లాస్టాస్, డి మోర్లన్, గావూస్ మొదలగు 

గణిత శా్ర్రజ్ఞులచే ఇంతకుపూ ర్వ మే వెంపొందింపబ ణెను. 

(రక పద్ధ తిని వాడుక లోనికి తెచ్చు క ర్హవ్యముమా[తము 

ఈ యుగమునందలి శాస్త్రజ్ఞుల కొరకు మిగిలియున్న ది, 

ఈ విధముగా సంఖ్యాశాస్త్రము అను ' నూతన విజ్ఞాన ము 

ఉదయమగుట సంభవించినది, 



అనువర్తిత నంథ్యాకాస్త్రము 

ఈ శాస్త్ర మెట్లు వివిధ కేత్రములందు అనువర్తి 

తమై ముఖ్యస్థానము నాకమించెనో తెలిసికొనకున్న చో 

దాని చరిత అసంపూర్ణమగును, 

ఈ శాస్త్రము ఇరువదవ శ తాబ మునకు 

[(పత్యేకత నొనగిన మానవాభ్యుదయ విధానమందలి 

వింత అంశమనియు, ఈ యుగము తన వ్యాపారము 

అందలి (పథాన విషయములక్రై అనువ ర్థిత సంఖ్యా 

శాస్త్రజ్ఞుల వంక కే తిరుగుననియు, [ప తీ [ప ముఖ 

|పయత్న మునకు వారే నూత ధారులనియు, అతి ముఖ్య 

మైన శా(న్ర్రపరిళోధనములలో [ప్రయాగ కార్య 

[కమములను లేక పరిశీలన విధానములను పర్చరచి 

నిర్ణయించుటకును, ఫలితములను విభజించుటకును, 

నిదర్శనములకు విలువకట్టుటకును, విశద ముకానిదానిని 

న్పష్టీకరింపబడిన దానినుండి వేరుచేయుటకును నమద్ధులు 

ఈ అనువర్తిత సంఖ్యా శా న్ర్రజ్ఞులే “” యనియు ఈ శాస్త్ర 

(వతిష్థాపకులలో ఒక డైన ఫిషర్ అను నాతడు అభి పాయ 

పడుచున్నాడు. 

మనమిప్పుడు ఈ శ్యాన్ర్రమును ఉపయోగించు కొన్ని 
రంగములను వరిశీలింతము. 

1. జాతీయ వ్యవహారములు - సంఖ్యాశాస్త్రము: (పజల 

యొక్క యోగ షెమసాధన మే దేళము యొక్క లక్ష్యము. 

సాధారణ మానపుని యొక్క ఆరోగ్యానంద | శేయన్సులను 

వృద్ధిచేయు కెట్లు? దీనికి చెళమునందున్న వివిధ 

(దవ్యములను సమర్థతతో నుపయోగించుకొనుటకు ఒక 

చక్కని పద్ధతిని (ప్రణాళికను ఏర్పరచుట అవనరము, 

సంఖ్యాశాస్త్రము, వై విధానమును ని ర్శి ంచుటకు 

మార్గము నుపచేశించుచు, దాని ఆచరణమును స్వాధీనము 

నందుంచుకొనుటకు సాధనముగా నుపయోగించును. వర్త 

మాన వ్యవవోరముల పరిశీలనానంత రమే [ప్రణాళిక 

పరిణామమును చెందును. రెండవ పంచవర్ష [పణాళికలో, 

మన (పభుత్వ మాశించునట్లు కుటీరప రిశమలను 

(పోత్సహించు కొట్లు? సరియైన లెక్కల నమర్చి 
లక్యుములను నిర్ణయించినచో ఈ |పశ్నకు సమాధానము 

సులభ మేయగును. వివిధ మూలధనములను మూడు 

భాగములుగా విభజించనగును. (1) భారీ పరిశ్రమలు 
(2) ఉపయోగ్య వస్తు యంత్రాగారములు (8) కుటీర 

పరి|శమలు అని, భారీ పర్మిశమలకు అత్యధిక వ్యయము 

అవసరము ; అవి కొలదిమందిశే వనిని కల్పించును. కాని 

అవి దేశ [శేయస్సునకు చేశ పరిశ్రమల భ విష్యద భివృద్ధికిని 

ముఖ్యములు. కుటీర పర్మిశమలు ఫవీనికం శు భిన్నములు 

అవి మితమైన మూలధనముతో అనేకులకు ఉదో్యో గములను 

కల్పించును.. కాని వాని ఫలాదాయము తక్కువ, 

ఉపయోగ్య వస్తు యం|ఆాగారములు మధ్యతరగతికి 

చెందినవి. "రెండవ పంచవర్ష (పణాళికలో అంచనా 

వేయబడినట్లు పది పండ్లలో నిరుద్యోగమును నిరూ 

లించుట, ఇరువది ఏండ్లలో జాతీయాదాయమును 

ద్విగుణీకరించుట అను లక్యుములు సిద్ధింప వలెనన్న చో, 

చె పరి శమల (పతి విభాగమునందును ఒకొ్క్కా-క్కాని 

నియమించుటకు కావలసిన మూలధనమును, ఆ ధనము 

నుండి రాబోవు ఆదాయమును తెలిసికొన్నచో, వివిధ 

రంగములకు కావలసిన మొత్తము వెట్టుబడి ధనమును 

సులభముగా గణించనగును, పి. సి. మవాలనోబిన్ 

(P. C. Mahalanobis) గారి గణన [పకారము (పారంభ 

మున మనము మన దృష్టిని ఎక్కువగా భారీ పరి శమల 

యందును, కుటీర పరిశ్రమల యందును కేం దీకరింప 

వలసినవారమగుచున్నాము. లెక్కలు లేకుండా |వణా 

శికల నేర్పరచుట సక్రమమైన పద్ధతి కాదు. 

[పణాళికా నిర్వవాణమునకు వివిధ వ్యాపారములతో 

సామరస్యముక లుగునట్టును, ఆటంకములు తొొలగునట్లును 

జాగత్త వహింపవలయును. అవనరముల పరిమాణమును 

మెలకువతో గణించి వివిధ రంగములకు కార్మికులను 

ఆహారమును, ముడిసరకులను తగిన విధమున నమకూర్చ 

వలయును. ఆసేతించిన విధమున అభ్యుదయము చేకూర 

నిచో కారణములను విమర్శించి అవస రమైనచో (పణా 

లికను మార్చవలయును. 

2. స్థాలీపులాక న్యాయమున సమ్మగ విషయమును 
కనుగొనుట : ఒక బుతువున పదియో యొక పంట పండు 

భూమి యొక్క వైశాల్యము, ఒక నగరమునగల వివిధ 

ఛాన్యముల మొత్తము రోగసంభవము, నిరుద్యోగ వ్యాప్తి, 

జనుల సాంఘికా భ్యాసములు, వర్తమాన సమస్యలు 

మొదలగువాటిని గూర్చి (పజాభి పాయాదులను నిర్ణ 

_యించుటకు సన్నుగపరిశీలనము అవసరమని తలచిడివారు. 
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అట్టి పూర్తి లెక్కల సంపాదనమున కలుగు వ్యయ 

[పయాసలను కాలకయమును ఓర్చినను, సరియైన 

వరిశీలన ము లేకున్న అవి విశ్వననీయములు కాక 

పోవచ్చును. అంతేగాక చెక్కు సమయములలో కొద్ది 

వ్యవధిలో న అంచనాలు కావలసియుండును. "కావున 

పూర్ణ పరిశీలనమునకును సేకరించిన విషయముల [కోడీ 

కరణమునకును కాలము. చాలదు. నముదాయము 

నందలి ఎల్ల అంశములను పరిశీలింపకుండ నే స్థాలీపులాక 

సిద్ధాంతముచే విశ్వసనీయ మైన నిర్ణయమునకు "రాగలమని 

రుజువుచేయబడినది. అధికవ్యయముతో సముదాయమును. 

సమ్మగముగా పరిశీలించి సేకరించిన విషయములకంళశు 

పొలములు, ఇంట్లు మొదలగు న్వల్బ సంఖ్యాక ములై న 

భాగముల వరిశీలనముచే [గహింపబడిన విషయము లే 

మేలై నవని గమనించబడినది. [కో డీకరణముగూడ 

సమర్గతతో చేయనగును. 

మన |పభుత్వము యొక్క జాతీయరకముల పరిశీలన 

సంఘమును (National Sample Survey) ఇచట తప్పక 

చేరొనవలయును. అది సంఖ్యాశాస్త్ర సంస్థ (Indian 

Statistical Institute) వారి ఉపదేశానుసారము నడవ 

బడుచున్నది. పతి నాలుగునెలలకాలములో రమారమి 

వేయి [గామములలో కొలది గృహములనుమా|తమే 

పరిశీలించి, వివరములను సేకరించుచు మన చేశముయొ క్ర 

సాంఘిక - ఆర్థిక - -వ్యవన్థల వై వెని జన పరిస్థితుల వై ని వ్యాఖ్యా 

నించుటకు పూను సంస్థలలో అదియే మొట్టమొదటిది. 

ఇట్లు విస్తర వై_శాల్యమును, సం|గవాణ పునఃపున రా 

వృత్తిని, శీఘ్ర [కోడీకరణమును ఏ సమ్మగగణన విధాన 

మందయినను ఊహింప నలవికావు. 

ల. పరిశ్రమలు: సంఖ్యాశాస్త్ర విధానము (పత్యత 

ముగా [పయోగింపబడు శే తములలో పరి శమ ఒకటి. 

పరి శమావశ్యక ములను కీర్చుటకే కొన్ని (పత్యేక 

సంఖ్యాశాస్త్ర విధానములు వర్ధిల్లినవి. అట్టి పద్ధతులలో 

(1) వస్తుస్వరూప నియమనమును (Statistical “Quality 

Control or 5.0. C.) విధించుట (2) రకములను 

పరిశీలించు (వణాళిక లు (Sampling Inspection Plans) 

అనునవి. 

లోని బల్ లిఫోన్ [పయోగ శాలలో డబ్ల్యు. ఎ. 
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పినిలో  మొదటిదగు 5.0.0. అమెరికా. 

లి ఓ 

షివర్ (WW. A. Shewart) అను శా స్త్రజ్ఞునిచే (పవేళ 
లు ఖా 

చెట్టబడినది. దాని సంభావ్యళ కుల పరిమితి పరిశోధ 

నములచే కనుగొనబడినది. పరిశ్రమలలో 20 వ శతాబ్ద 

మున కనుగొనబడిన |పముఖ పరిళోధనముగా అది వరి 

గణింపబడుచున్నది. అది అవిచ్చిన్న మైన ఉత్పాదన 

మున వస్తుగుణములో గల సహజములై న మార్పులను 

గుర్తించుచు, ఉత్పత్తి సాగుచుండగా గుణవరి 

మాణములో జరుగు పరివ ర్రనములను పటరూపమగు 

విధానము ద్వారమున నిరూపించును. ఉత్ప్చాదనమున 

అంతరాయము ఎచ్చట నున్నదో కనుగొని నరియగు 

పద్ధతీ నవలంబించుటకు అది సూచనలు చేయును. |పన్తుత 

ఉపక రణములతో. పని సాగుచుండగా కలుగు మార్పులను 

గుర్తించి సవరించు ఈ 5.0.6. విధానమే లేకున్న 
పరి|శ్రమ (పచె వోదకులు పెక్కు సవరణలుచేసి తన్మూలమున 

విరామకాలమున గలుగు ఉత్ప త్రి నష్టము ననుభ 

వించుటయో, కొద్ది సవరణ లే జేసి ఎక్కువగా శాతము 

చెడు వస్తువుల ఉత్ప త్తిచయుటయో సంభవించి 

యుం జెడిది. . 

మన చేళ పరిశ్రమలలో ఇప్పుడు S.Q.C. ఎక్కువగా 

వాడబడుచున్నది. మూలధన వ్యయము లేక, ఉత్ప తిని 

చించు జాతీయ మూలదవ్యముగా ఇది పరిగణింప 

బడుచున్నది. సంఖ్యాశా(స్ర్రజ్ఞుని స్వరూప చితములో 

(గుడ్డి నమ్మక ముంచుటయే ఈ మూల దవ్యము ! 

ఇక రెండవది యగు వస్తు పరిశీలన (ప్రణాళికలను 

మొదట (పవేళ పెట్టినవారు డాడ్ (Dodge), రోమింగ్ 

(Romig) అనువారలు. వీటిని అభివృద్ధికి తెచ్చినవాడు 

అమెరికా యందలి. అ|బవోమ్ వాల్డ్ (Abraham Wald) 

అనునతడు. ఇది సమకూర్చబడు వస్తువుల పరిశీలన మున 

కగు వ్యయమును సాధ్యమయినంత తక్కువ జేయును. 

ఉత్ప త్తి చేయబడిన మొ త్రము వస్తువుల గుణపరీక కొన్ని 

వస్తువుల పరీకచేత నే తెలుపబడును. 

4. జీవశాస్రము : నవీన సంఖ్యాశాస్త్ర విధానములు 

అనేకములు జీవశాన్ర్రమున [పయోగించుటకే వెలువడి 

నవి. రకములకొలతలలోని మార్పులను గమనించుటకు ఈ 

శా స్త్రవిధానములుఅవస రమని జీవశా స్ర్రజ్ఞులు అభి సాయ 

పడిరి. వారు డార్విన్, గాల్టన్ మవానీయుల భావనా 
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అనువర్తిత సంఖ్యాళాస్త్రము 

(పాబల్యమువలన మానవుని వంశపారంపర్యసమస్యను 

పరెతింప మొదలిడిరి. లండన్ జీవపరిమాణ |పయోగశా 

లలో శె. పియర్ నన్ అను శాస్త్రజ్ఞుడు గుణ స్వభావము 

లందలి పరివ ర్తనములను, నహావరివ ర్హన స్వరూపములను 

చాలవరకు పరిశీలించెను. తరువాత ఫిషర్ మహాశయుడు 

పరివర్తన విశ్లషణవిధానమును (Analysis of Variance) 

కనివెళ్టైను, ఈ విధానమువలన సముదాయములలో 

ఆంత రముగా గలుగు మార్పుల గమనించుచు, సముదాయ 

ములకు సముచాయములకు నడుమ నుండు భేదమును 

పరీజీంచనగును. పూర్వ మీపరీత కష్టముగా నుండుట 

వలన బీవశా స్త్రజ్ఞులు జంతు వృక్ష స్వరూప గుణముల 

యొక్క పరీకతోనే తృ ప్తిపడు చుండిరి. 

నవీన సంఖ్యాశాస్త్ర విధానము యొక్క (పయోజన 

ములను గు_ర్తెరుగువానిలో ఉత్ప త్తి [కమశాన్త్హ్రృము తన 
సత్వ రాభివృద్ధికి సంఖ్యా శా(న్ర్రమున కెంతయు బుణపడి 

యున్న ది. సంఖ్యాశాస్త్రము, ఉత్పత్తి (కమశా(న్హ్రము 

ఈ రెండును ఇరువదియవ శతాబ్దమునకు (ప త్యకత 

నొసంగిన విధానములు. ఈ రెండును (పత్యకదృష్టి గలిగి 

శాస్త్రీయ పరిళోధనవిధానములలో తమ (పాబల్య మును 

చూపుచున్నవి. ఉత్పత్తి (కమశా స్ర్రజ్ఞుడు [ప్రయోగ ఫలిత 

ములను సంఖ్యా శాన్ర్రృమువలన విభజించి, ఉత్ప త్తికమము 

యొక్క భావనలను నంగతమగు చట్టమున నుంచగలి 7ను. 

అందువలన [కొత్త త ఏషయములు కనుగొనుటకు అవ కా 

శము చిక్కి నది. మనుజులలోని రీస్ (Rhesus) రక్త 

ము దాయిముల యొక్క అనువంశిక సూ[తములను అతి 

కీ ఘముగా కనుగొనుటయే ఈ శెండు శాస్త్రముల 

అనోోన్య నహాయమునకు నిదర్శనము. 

ఉత్పత్తి శాస్త్ర విషయ పరీక్షలో సంభ్యాళా న్త్రము 
విజయముహొందుటకు గానసెట్, ఫివర్ మొదలగు శాస్త్ర 
జులచే కనుగొనబడిన కొలది రకముల సిధ్ధాంత మే (Small 

Sample Theory) [పథాన కారణము. ఈ సిద్ధాంత 

సహాయమున వివిధాధారముల నుండియు, వేరు వేరు 

దేశముల నుండియు. “లభించిన స్వల్ప వివరములను పరీ 

మీంచనగును. సంగత భాగములను . మేళవించి, మన 
పరిశీలన విషయజ్ఞానమును వృద్ధిచేసి కొనవచ్చును. ఇంతకు 
ముందు సంభ్యాశా ను జ్జుడు భిన్న _ ఆధారముల నుండి 

194 

సేకరింపబడిన సముదాయ నస్తుజ్ఞానము కీ 

వడవలసియుం జెను. ఆ వృశ్తాంతములను సజాతీయ మైన 

రకముగా నెంచలేము. అందున్న సంకి రతను గు'ర్తెరుగక 

చేయు నిర్ణయములు సరిగా నుండజాలవు. 

మొక్కల . వెంపకఫు విధానమును పరీకింతము. 
ఇందు [కొ త్త మొక్కలను, మంచిఫలమునిచ్చు మొక్కులను 

ఉత్ప త్తిచేయుటయే ఉద్దేశము. ఈ విధానము ననుసరిం 

చియే అమెరి కా దేశము నంకిర్ణ ధాన్య భేదమును (Hybrid 

corn) పండించగలిగినది. తతృలితముగా వారి జాతీయా 
చాయము 10% పొచ్చినది. మొక్కల వెంవకమున 

"రెండు విధానములు గలవు, (1) సంకరజాతి చెంపకము, 

(2) స్వభావ సీద్దమగు జాతి పెంపకము.” [పతి రంగము 

నందును అనేక వ్యత్యాస గుణములు గల జాతులను 

పోల్చి మంచి ఫలాదాయము నిచ్చువానిని [గహించ 

వలసిన బాధ్యత కలదు. ఈ [వ్రయోజనమున క్రై (ప్రయోగ 

స్వరూప శాన్త్రృము (Design of Experiments) సంపు 

చేయబడినది. దీని వలన సాధ్యమైనంత నిర్దష్టముగా 

పయోగఫలితములందలి భేదములను ఊహించుటకు 

వీలగు పరీతలను చేయవచ్చును. 

ర. విద్య, మనళ్శాస్త్రము : జ్ఞానము, అభిరుచి, మనో 
భావము మున్నగు పదములు మనము సాధారణముగా 

వాడున వే. కానీ వానిని కొలుచుటలో క్కు భావ 

కేశములు మనల నెదుర్కొనును. ఈ కొలతల కావళ్యక 

మేమి ? ఒక వ్యక్తి ఫలానా ఉద్యో గమును గాని, వృత్తిని 

గాని ఈవిధముగా నిర్వహించగలడని అంచనా వేయుటకు 

ఈ కొలతలు కావలనీయుండును. ఆ వ్యక్తి సమర్థుడైన 

శా శ్రుజ్రుడగునో, న్యాయవాది యగునో, వై ద్యుడగునో, 

అధికారి యగునో కనుగొనుటకు మన నృత్య వే త్తలయిన 
బినెట్ సైమన్, స్పియర్ మన్, థామ్నన్ మున్నగువారు 
అనేక పరిశోధనములను చేసియున్నారు. కొన్ని పరీక్షలలో 
ఒక వ్యక్తి (పదర్శించు సామర్థ్యము వై అతని భావి 

(పవృ త్తి ఆధారపడియున్నచో, ఆ పరీక్షలు విశ్వసనీయ 
ములుగను, (కమ బద్ధములుగను ఉండవలయును. రెండు 

భిన్న కాలములయందు జరుపబడు వరీక్షలో ఒశేవ్య క్తి 

సంపాదించిన ఫలితములం చెక్కు.వ భేద ముండకుండినచో 
తతృలము విశ్వసనీయమెనదిగా గు ర్తి ర్హంతుము. అట్టి పరీజా 

మీదనే ఆధార 

~~ 



ఫలితముల వై అధారవడిన అంచన ఎంతవరకు సత్య 

మగునో తెల్పు [పమాణమునే పరీవాకమ మనవచ్చును. 

మనస్తత్వవేత్తలు సంఖ్యాశా(న్ర్రముయొక్క అన్యోన్వ 

_నంబంధ సిద్దాంతముల సహాయమున వై పరీక్షలు మరింత 

(కమమైనవిగను, విశ్వసనీయ మైనవిగను ఉండునట్లు అభి 

వృద్దిచేయుచున్నారు. బహుళావవర్త సంఖ్యా శాస్త్ర 

విభాగము (Multivariate analysis) యొక్క ఆధుని 

కాభీవృద్ది వైనమస్యలవై మరింత |పకాశమును |పనరింప 

జశేయుచున్నది. నేడు మనము ఈ పరీవల నవాయమున 

సంభ్యాశా (స్త్ర విధానముల నవలంబించుచు, పీద్యావృ త్తి 

సంస్థల యందు విద్యార్థులను, కర్మాగారముల యందు 

విధానజ్ఞులను, (పభుత్వ నిర్వహణమునకు కావలసిన నిర్వా 

హాకులను, (పళ_స్తతరముగా పరుకొనగలుగుచున్నా ము. 

6. వైద్యసంబంధోపయోగములు : విచారదశ, మనో 
వ్యాధి, మానసిక చికిత్స మొదలగు నరముల సంబంధమైన 

రోగముల రకముల విభజనమునకు సంఖ్యాశాస్త్రము 

ఉపయోగపడును. (పస్తుతమున్న పరీతలు ఆ వ్యాధుల 

రకములను స్పష్టముగా చెప్పుటకు అవకాళము నిచ్చుట 

లేదు. ఫివర్ మవోశయునిచే కనుగొనబడిన లుప్రీకరణ 

[పమేయ ములో (Discriminant Function) శేధనముల 

మేళవించుటవలన కొంతవరకు వై విభజనము జయ పద 

ముగా చేయనగును. ఇచట వైద్యచికిత్స శస్త్రచికిత్స 

అవసరమగు శెండువిధములై న కా మెల రోగమును వెరు 

పరచుటకు |పయోగించు జీవరసాయనిక శోధనములను 

చెప్పవలసి యుండును. నరముల సంబంధ మైన రోగ 

విభజనము వలెనే, ఇచటను రోగులను (పత్యేకమగు "రెండు 

తరగతులుగా చై ళోధనములు విభజింపలేవు. అందు 

కొంత సంకీర్ణత కనబడును. అమిత వ్యయముతో పరీతల 

సంఖ్య యొక్కువచేసి రోగ నిర్ణయమును జేయుటయో, 

"లేక అనుకూలములగు చె రెండు పరీక్షలతో నే సంతృప్పి 

పడుటయో జరుగవలసి యుండును. కాని సై నుదావహా 

రించిన లు పీక రణ|పమేయ సహాయమువలన రోగ నిదా 

నము తప్పుగాచేయు [పమాదము చాలవరకు తగ్గిపోవును. 

7. ఆర్థిక శాస్త్రము: “కచ్చితముగాని కొన్ని విషయ 

ములను సంఖ్యాశాస్త్రము యొక్క సామాన్య పద్దతులు 

నిర్వహింపలేవు. కాని మానవుని మనన్సు అట్టి విషయము 

అద్య న న అనువర్తిత సంఖ్యాళాస్త్రము 

లను గూడ నిర్వహింవగలదు” ఆర్థిక శాస్త్ర) పరిశోధన 

విషయమున ఇది నిజముగా కన్పించుచున్నడి. అనేక 

ఆర్థికశా స్త్ర సిద్దాంత ములు నహాజనుగా గుణ ప్రధానము 

లైనవి. వానికి ఆధారముగా సంఖ్యా సంబంధమైన వివర 

ములు ఉండవు. కావలసిన అంశముల అభావమే దీనికి 

కొంతవరకు కారణము. పూర్వపు ఆర్థిక సిద్దాంతములలో 
ఎక్కు ఒడుదొడుకులు కాననగును. సరియగు వివరము 

లను సేకరించుట, సిధాంతీకరించుట శెండును కలసి 

మెలసి వర్తించుచో సమ రస భావ స్వరూపము నిర్మింప 

నగునని తెలసికొనబడినది. ఆర్థిక శాస్త్రమునకును, సంఖ్యా 

శ్లాం్త్రమునకును సమీప సంబంధము కలుగ జయుటకై 
ఆర్థిక సంఖ్యాశాన్త్రము (Econometrics) న్థాపింపబడినది. 

వివిధ కాలపరిమితిగల [పణాళికలలో దాని ఉపయోగ 

మునుబట్టి చూడ ఆ|వయత్న ములు 

ఫలోన్ముఖమునకు రాదొడగినవి. ఇది వోలండ్ దేశమున 

టిన్ బగ్గిన్ చే నిరూపించబడినది. 

8. భౌతిక, రసాయన శాస్త్రములు : నునిక్సితములగు 

రసాయన భౌతిక శా స్త్రములవంటి శాస్త్రములలో గూడ 

సంఖ్యాశాస్త్రము ఎట్లు ఉపయోగించునని శంక కలుగ 

వచ్చును, ఈ శాస్త్రములు (పకృతి యొక్క స్థర్వమైన ధర్భ 

ములతో సంబంధించియున్నవి. ఈ ధర్మములను కచ్చిత 

ముగా కొలువగలము, నిర్షయించగలము. గావున్ (Gauss) 

మవోశయునిచే పెంపొందింపబడిన “పర్య వేవణ దోవ 

విభజనమూ (distribution of errors of observations) 

అప్పుడే 

ఒక్క శు భాతికళా స్త్రజ్ఞునికి సంఖ్యాళాన్త్రమున (కద్దను 

కలిగించెను. కాని భౌతిక శ్వా స్త్రజ్ఞులచే వృద్దిచేయ బడిన 

చెక్కు. ముఖ్యభావములలో సంఖ్యాశాస్త్ర - అంశములు 

అంతర్షత ము లై యున్నవి. అణువేగముల విషయమున 

గావుస్ మవహోశయుని (తిస్టితిక విభజన సిద్ధాంతమును 

ఉపయోగించుచు, మాక్స్వెల్ కనిపెట్టిన “బావృచలని 
సిద్దాంతము (Kinetic Theory of Gases) ఇ క్క 

(పవేళమువలన వ్యా ప్తి, ఉన్హనం| క్రమణము, చిక్కదనము 
మొదలగు దృగ్విషయములను స్పష్టముగా అర్థము చెసి 

కొనుటకు అవకాశము కలిగినది. తరువాత సంఖ్యాశాస్త్ర 

నియమముల చె ఆధారవడిన తేజః కణవాదము 

(Quantum Mechanics) కనుగొన బడినది. 
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అనువర్తిత సంఖ్యాశాస్త్రము 

జ నము భీన్న మైన కొలతలు, భారములుగల అణు 

చాయములను తలచుకొని, కద్టసార, రబ్బరు, మాంన 

కృృత్తులు మొదలగు పదార్థముల ధ్ ర ములను 

వివరించుటకు రసాయన శాస్త్రజ్ఞులు మొదలిడుచున్నారు, 

రసాయనికపు మార్పు లవలన పదార్థములలో కలిగిన ధర్మ 

వికారములను సముదాయపుపొడవులో పంపకము యొక 

పునః పునరావృ త్తిలోని మార్చు రూపముచే వివరించు 

చున్నారు. సంఖ్యాశాస్త్ర భావములు మెల్లగా నవీన 

రాసాయనిక సిద్దాంతములలో చొచ్చుకొని పోవుచున్న వి. 

9. సాహిత్యము : సాహిత్యమువంటి విభాగముల 

యందు 

అరుదుగా ,కాననగును. ఉదా: సాహిత్యములోని పలు 

రకములలో ' అతరముల పునః పునరావృ త్రియొక్క 

జ్ఞానము రవాన్య రచనాశా న్త్రృమున ఉపయోగించును. 

దీనినిబట్టి సాం కేతికభాష  గు_ర్జింపబడినది. ఆంగ్లేయ 

సాహిత్యములో ౪ అను అతరము తరచుగా 

ఉపయోగింపబడును. అందువలన స్మృతి భాషలో 

తరచుగా ఉపయోగించు నంశకేతము E అని నిరూపింప 

వచ్చును. అటులనే అతరముల యొక్క వివిధ మేళన 

ముల పున; పున రావృ త్తి మరికొన్ని వివరములనిచ్చును. 

రహాన్యరచనాశా స్త్ర 

చేయబడి, రెండవ (పపంచ సం[గామమున ళతువుల 

రహన్యవా ర్శలను కనుగొనుటకు జయ [పదముగా ఉపయో 

గింప బడీనవి, 

ఒక రచయిత యొక్క శాలిని గురించి చెప్పుటకు 

సంఖ్యాశాస్త్ర పద్ధతుల నుపయోగింప [పయత్నించిన 

వాడు జి. యు. యూల్ (6. U౮. Yue) అనునతడు. 

ఇందు ఒకరి రచనలలోని వాక్యముల పొడవు, కల్పనలు 

మొదలగు వివిధ గుణముల యొక్క పునః పునరావృత్తి 

పరిశీలించబడును. రచయితల శై లిలోగల తారతమ్యము 

లను కనుగొనుట కిదియొక మంచిసాధనము. ఒక|గంథము 

యొక్క కర్షృశ్వము నందిద్ధమై యున్నప్పుడు దీనినిబట్టి, 
బాయిక ముగా [(గంథకర్తను నిర్ణయించవచ్చును. 

మన బేశీయుడగు యార్జి అను నతడు బహిరంగ 

సాత్యములులేని ేక్సియర్. (గంథములు [పకాళ 
పరచిన శేదీలను కనుగొనుట కై సంఖ్యాశాస్త్ర) విధానము 

సంఖ్యాశాస్త్రము యొక్క ఉపయోగములు 

అ మున సంఖ్యాశాస్త్ర పద్ధతులు వృద్ధి 
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నుపయోగించి యుండెను. పెక్కు [గంథముల విషయ 

మున తేదీలు విదితములై యున్నవి. కాని 06 

Labour Lost, Taming of the Shrew మొదలగు 

కొన్నిటి విషయములు తెలియక పోవుటయు, వివాదా 
స్పదములై యుండుటయు సంభ వించెను. రచయితల 

3ె లిలో కొన్ని గుణములు కాలము ననునరించి మార్చు 

చెందుచుండును, సమన్యను పరిష్క్టరించుటకు ఇది 

ఆధారముగా (గహింపబడినది. రచయిత శె లిలోని 

విరామము, ఒ త్తిడీ (Stress) అను రెండు గుణముల 

కొలతలు |గహింవబడినవి. షేక్సి యర్ రచించిన అన్ని 

[గ్రంథ ములయందును కవి శె లికి న్వ భావసిద్ధములై న పె 

"రండు గుణముల కొలతలు తీసికొనబడినవి.  శదీలు 

తెలిసిన | గంథములను మాతము పరీకించి శై లీ స్వరూప 

మునకును [పచురణకాలమునకును గల సం భ్యా శాస్త్రీయ 

స్ట్థాపింపబడినది. శైలీ స్వరూపమును 

గుర్తించు అట్టి సంబంధమును బట్టి తెలియని (గంథ 

[పచురణ కాలమును ఊహాంపవచ్చును. ఈ పద్ద తిని బట్టి 

"పేక్స్పియర్ యొక్క అను 

(గంథము 1591.92 వసంత బుతువునందు రచింపబడి 

నట్లు నిశ్చయింప బడినది. 

10. సంఖ్యాళాస్త్ర దుర్వినియోగములు : ఒక విధముగా 

"3, 
యి 

రా 

సంబంధము 

Love’s Labour Lost 

సంఖ్యాశాస్ర్రము నిపణులయొక్క. భావయని చెప్ప 
వచ్చును. అనుభవము ' లేనీవారును చక్కగా తెలియని 

వారును న్యాయాన్యాయ విచారములేని రాజకీయ 

వేత్తలును ఈ శ్యాన్ర్రమును దుర్విసియోగము చేయ 

వచ్చును. దైనిక సమస్యల పరిష్కరించు ఇతర అను 

వర్తితశాన్ర్రముల వలెనే దీని విషయమున గూడ 

(ప్రమాదము కలదు. ఫలితములను తప్పుగా |గహించి 

వానిని సరిదిద్దుటశై చేసిన యత్నముల వలన ఒక్కొక్క 

ప్పుడు శాశ్వత నష్టములు సంభ వింపవచ్చును. అనుకొన్న 

విషయమును బుజువు చేయుటకై కావలెనని వలసిన 

విషయముల'నే సేకరించుట వలనను, చాలని వృత్తాంత 

ముల వలనను, తారతమ్యము [గహించుటకు చాలినంత 

వస్తువు లేనందు వలనను, తప్పు జాబితాలను సృష్టించుట 

వలనను, పరిశీలన వివేకము తగినంత లేకపోవుట వలనను 

దుషృలితములే సంభవించుచుండును. 



జనులు వలసిన వివిధ వస్తువుల నెంచుకొనునట్లు 

బజారు ధరల పరిశీలించి వ్యాపారముచేయువారు వస్తు 

వుల ఉత్ప త్రి విషయమును నియమించుటనై. 
ఉపయోగం చుటకు బదులుగా 

(పజలను మోసగించుటకై 

సంఖ్యా 

దానినీ 

వినియోగించుచుందురు. 

ఇట్టి దురుపవయోగముల కై సం భ్యాశా(న్త్ర్యనై పుణ్యమును 

ఉపయోగించుట తగని పని, 

శాస్త్రమును 

డా సి* రా. 

అన్నంభట్టు :- అన్నంభట్టు ఆంధ [బాహ్మణుడు, 

వేదశాస్త్ర పండితుడు. ఇతని తండి తాత ముశ్తాతలును 

మహావిద్వాంసులు. శాస్త్ర గంథ ములను నిర్మించినవారు. 

అన్నంభట్టు తండి తిరుమలభట్టు. అతడు సర్వశోముఖ 

యాజి యను బిరుదము కలవాడు. సంధ్యావందన 

భామ్యమును (వా నెను. అతని తాత మల్లుభట్టు. “అగ్ని 

హో త్రభ' ట్టను బిరుదము కలవాడు. ఆలోకస్ఫూ రి 

యను న్యాయ గంథమును, తత్త్వవివెచననును వేదాంత 

[గంధమును మవోాభాష్య టీకయను వ్యాక రణ గంథ మును 

ఆతడు రచించెను. అన్న ంభట్టు ముతాత లోక నాథభట్టు. 

“ద్వాదశాహ యజ్వి యను విరుదము కలవాడు. పీరంద 

రికి మూలపురుషుడు రాఘవ సొమయాజి అని ఆంధధ 

విజ్ఞాన సర్వస్వమున కలదు. మరియొక యాథారమును 

బట్టి అన్నంభట్టు కౌళికసగో[తుడు. అతని మూలపురుషుడు 

అదె ్వృశాచార్యుడగు రాఘవసోమయాజి, తండి మేలిగిరి 

తిరువులాచార్యుడు, అన్న సర్వ దేవుడు అని తెలియు 

చున్నది. ఇందు అన్న ంభట్టు యొ క్ల తాత ముత్తాతల “పేళ్లు 

లేవు. వె శెండాధారములందును అన్నంభట్టు అన్నంభట్టు 

గా నేసే పీర్కొనబడెను. "రెండు తావులందును గాఘవసామ 

యాజియె మూలపురుషుడని కలదు. భేద మేమన ఒకచో 

అన్నంభట్టుతం[డి తిరుమలభట్టనియు, రెండవ తావున 

తిరుమల *చార్యుడనియు కలదు. ఈ“ ఆచార్య [| భట్ట | 

శబ్దములు ఆనాడు నిస్తుల పొండిత్యముక లవారి కొసగ 

బడుచుం జెను.అందుచేత తిరుమలభట్టు, తిరుమలాచార్యుడు 

ఇరువురు నొకరేయని నిశ్చయింపతగియున్నది. 

విజయనగర రాజ్యస్థాపనానంత రము ఆ౦ (ధ 

(బాహ్మణ కుటుంబము లనేకములు తుంగభ|దాదతీణ 

చేశమునకు వెడలెను. - అట్టివాటిలో అన్నంభట్టు కుటుంబ 

అన్నంభట్టు 

మొకటి. అన్న ంభట్టువంశ మునం దలి అత్యంత పాచీనపురు 

షులు మొదట మామిళ్లవల్లి యను గృహ నామముతోను, 

పిదప గరికపాటి అను గృహ నామముతోను వ్యవవారింప 

బడుచువచ్చిరి. అన్నంభట్టువంళ మునందలి | పాచీన పురుషు 

లకు మామిళ్లపల్లి యను నింటి'పేరు మామిళ్లవల్లి యను 

"పేరుగల యొశానొక (గామమును బట్టి యేర్పడి 

యుండవచ్చును. 

ఆన్నంభట్టుపూర్వులు నివసించిన మామిళ్లవల్లి యను 

(గామ మెద్ది యని విచారింపతగినది. గుంటూరు 

మండ లస్థ్ర మైన తెనాలి తాలూకా యందు మామిళ్ల 

పల్లి యను గ్రామమొకటి కలదు. ఇందు నేటికిని 

మామిళ్లపల్లి యను నింటిపేరు కల "పెక్కు [బాహ్మాణ 

కుటుంబములు కలవు. ఈ (బాహ్మణులు వెలనొటిశాఖకు 

చెందినవారు. తెలంగాణమున మహబూబునగరం జిల్లా 

యందలి అచ్చంపేట తాలూకాళో మరియొక మామిళ్ల 

పల్లి కలదు. నేడిందు మామిళ్ల పల్లియను నింటిపేరు కల 

[(బాహ్మణులు లే లేరు. ఐనను అన్నంభట్టు తెలగాణ్య శాష్బరక్రు 

చెందిన ([బావ్మాణుడయియుండుట చే ఆతని వంశ మునందలి 

(పాచీనులీ తె తెలంగాణము నందలి మామిళ్ల పల్లి యందే నివ 

సించి ఉండిరనియు, మామిళ్ల పల్లి యందుండుటచే మామిళ్ల 

పల్లి వారనియు శెలంగాణమునం దుండుటశే శెలగాణ్యు 

లని |పసిద్ధినొంది యుండిరనియు ఊహింపవచ్చును. నేడు 

వారచ్చట లేకుండుటకు కారణము వారందరును అన్నం 

భట్టు తఠిదం(డ్రుల కాలమున స్టలాంత ర ములకు వలస 

పోయి యుండుటయే కావచ్చును. ఇట్లు తెలంగాణము 

నందలి మామిళ్ల పల్లి నుండి వలసపోయిన మామిళ్ల పల్లి 

వారిలో “కొందరు కడపజిల్లాలోని |పొద్దుటూరునందు 

స్థిరపడిపోగా అన్న ంభట్టు వంశమునందలి పెద్దలు ఉత్తర 

ఆర్కాటునందలి చిత్తూరునకు సామీవ్యమున నున్న 

యొశానొక  |గామమున _ నివాసమేర్పరచుకొనిరి. 

అక్కాలమున శతెనుగునాడు ఉత్తర ఆర్కాటు మండలము 

వరకు వ్యాపించియుం డెను. 

అన్నంభట్టు బాల్యమున విద్యాళూన్యుడయి యుం జె 

ననియు, తండి యాతనిని (పవారించెననియు, అప్పుడా 

తడు స్వగామ త్యాగ మొనర్చి తొలుత కొండవీటి పాఠ 

శాల యందు |పవేశించి యచట వేదశళ్యాన్ర్రముల నభ్య 

197 



అన్న ంభట్టు 

సించి, పిదప కాళిశేగి, అక్కడ వ్యాకరణ శాస్త్రమును 
శవవీశేశ్వర పండితుని యొద్ద అభ్యసించి సమస్త విద్యా 

వారగు డ య్యెననియు నొక ఐతివ్యాముక లదు. కాళశియం 

దితడు పొందిన యఖండ గౌరవము “కాశీగమున మా కేణ 

' నాన్న ంభట్టాయ శేద్విజః'అనుసూ క్రి వలన కేటపడు చున్నది. 

అన్నంభట్టు కాశినుండి న్య!గామమునకు చేరి 
౬ UC 

తర్కమీమాంసాద్య నేకళాన్త్ర గంథములను రచించెను. ' 
ఇతడొక పాఠశాలను కొండపీటిలో నేర్పరచి విద్యార్థు 

లకు తర్కశ్యాసన్త్రమును బోధించుచుండెను. తర్క 

శాస్త్రము నభ్యసించువారు [కమముగా తర్కుసం[గ 

వాము, దీపిక, ముక్తావళి, గాదాధరీయము మున్నగు 

(గంథములను చదువవలె నను వరిపాటి అన్న ంభ సే 

యేర్చ రచెననియు, అప్పటినుండియే ఆ పద్దతి ఆచరణము 

లోనికి వచ్చెననియు పలువురు విద్వాంనుల విశ్వాసము. 

ఇట్లు ను|పసిద్ది నొందియున్న అన్న ంభట్టునకు విజంరునగర 

సామాజ్యాధిపతులలో నొకడగు (శ్రీ నదాశివరాయల 
కాలమున అళియ రామరాజుచే గరికపాడను [గామము 

దానముగా నొనగబడినట్లు శాననములవలన తెలియు 

చున్నది. కావున సితడు క్రీ. శ, 16 వ శతాబ్ది మధ్య 
'ముననుండెనని నిళశ్ళ్చయింపనగును. గరికపాడు చానముగ 

లభించినది మొదలు అన్న ంభట్టును తద్వంశ్యులును పారం 

పర్యముగ ఆ [గామమందే స్టిరనివాన మేర్చ రచుకొని, 
ఆ [గామమునుఐట్టి గరికపాటివారను గృహనామముచే 

(పనిద్ధినొందిరి. నేడు గరికపాటియందును తదితర న్థలము 

లందును కల గరికపాటివారు తెలగాణ్యులును “కెళిక 

నగోతులునై యున్నారు, . 

అన్నంభట్టు పుంభావసరన్వతి యనుట అకేశయో క్షి 
కానేరదు. అన్నంభట్టు తర్క. మీమాంసా వేదాంత 

వ్యాక రణ శా(స్త్రములందు నిజ్ఞాతుడయి ఎక్కు శాత 

[గంథముల రచియించెను. ఇతడు త ర్కశా(న్త్రమున - 

తర్క సంగవాము, తర్కసం[గవా దీపిక, తర్క భాషా 
త త్త బోధిని, ఆలోక సిదధ్రాంజనము, (ఇది జయ దేవుని 

ఆలోకమను త త్త్వచింతామణిక్తి వ్యాఖ్య) సుబుద్ధి 

మనోహరము (ఇది రఘునాథ శిరోమణి కృత మైన దీధితికి 
. వ్యాఖ్య) అను [గంథములను (వానెను. 12వ శతాబ్ది 

వరకు నూత గంథములను, పిదవ గం గేళోపాధ్యాయ 

కృతమైన తత్త్వచింతామణిని ఆధారముగ చేసికొని 

న్యాయశాస్త్రము వీకానమునొం చెను. ఇట్టి భేదమును 

బట్టి యే మొదటిదానికి పొచీన న్యాయమనియు "రెండన 

దానికి నవీన న్యాయమనియు వ్యవవోర మేర్పజను. 

సరూ 

పము సం|గహముగ వివదింపబడినది. తర్కూసం[గహ 

దీపిక అనునది తర్క నంగహమునకు అన్న ంభట్టుచే 

|వాయబడిన టీకా (గ్రంథము. తర్కసం[గహ నిర్మితి 

యందలి వె శిష్ట మెద్దియన - [పాచీనులు పమాణ 

నిరూవణానంతరము పదార్థనీరూవణ మొనగ్చిరి, 

ఆరంభమున నున్న [పమాణసిరూపణము మిక్కిలి కఠిన 

మెనదై నుబోధ మగుటలేదు. అందుచేత శాస్తోగద్దేశము 

[పచారమునకు వచ్చుట కష్టమయ్యెను. అన్న ౦భట్టు 

ముందుగ నే శా(న్ర్రమందలి పమేయముల నిరూపించి ఆ 

పమేయ నిరూపణమునకు |ప్రమాణములను సాధన. 

ములుగా |గహించెను. అందువలన శాస్ర్తో దేశము నుబోధ 

మగుచున్నది. (పొచీనులు (పాచీన [గంథ ములయం 

దొక్కొాక్కా భాగమునకు మాత మే [వా ధాన్య 

మొనగి దానినే విపులముగ చర్చించిరి. అన్నంభట్టు 
శాన్ర్మపమేెయ సామ।గినెల్ల నమగముగాను క్షుప్తము 

గాను వివరించెను. తర సంగహమందు అన్నంభట్టు 

[కమమును మార్చుటచేతను, విషయమును సనమ్మగముగా 

(గహించుట చెతను, నుబోధ మొనర్పుటచేతను, ఇది 

ఆసేతు హీమాచలము నంతత పఠనపాఠనములందు 

తర్క్మసం[గహమున (ద వ్యాదిన స్తపదార్థ ముల 

విశేషపోపయోగమును కాంచుచుండుటచేతను దీనికి నవీన 

న్యాయమున (వధానన్థానము లభించియున్నది. 

మీమాంసాశాన్త్రృమున ఇతడు రాణకోజ్డీవిని (ఇది 

భట్ట సోమనాథుని రాణకమునకు టీక. దీనికి నుబోధిని, 

నుధావారము అనునవి నామాంతరములు) తం| తవా రిక 

టీక అను శెండు (గంథములను రచించెను. వేదాంత 
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శా న్త్రమున - మితావతర (ఇది (బహ్న్మనూ[తముల వై 

(వాయబడిన వృ త్తి, తత్త్వ వివేచనము - అను శెండు 
(గంథ ములను రచియించెను, వ్యాకరణ శా స్త్రమునందు 

వ్యాకరణ మిళతాతర (ఇది పాణిని అష్టాధ్యాయి వై 

అత్యంత సులభ మైన వ్యాఖ్య) భామ్య (వదిపోద్ద్యోతనము 

(ఇది _కెయటుని (పదిపమువై వ్యాఖ్య) అను |గంథ 



ద్వయమును (వానెను. వేదము వై నితడు న్వరలక్షణమను 

గంథమును రచించెను. ఇట్టన్నంభట్టు వోటకలేఖని 

బహుముఖముల బహురంగముల నర్హించెను, 

గ. ల. కొం. 

అన్న జీవ పరివర్తన వ్యాధులు ;-  పిండిపదార్థ 

ముల అన్నజీవ పరివర్తనము (కార్బోహైడ్రేట్ మెటా 

బోలిజం) : లాలా (ఉమ్మి) జలమందలి శులీన్, స్వాదు 

పిండపు [దవములోని ఎమైకస్, చిన్ని పేగు [దవములోని 

యిన్ వేస్, మాల్డేస్, లాశ్టేన్ అనునవి పిండిపదార్థ 

ములను గ్లూకోనుగా మార్చును. ేగులలోని సూత 

జీవులు కొంత గ్లూకోనును బగ్గుపులును వాయువు 

గను, మి'ేను క్రిందను మార్పును. పేగులద్వారమున 

గ్గూకోను రక్తములోనికి పేగులయొక్క. సైపొర నవో 

యముతో పీల్చుకొనబడును. గాలక్టోను, లీస్ లోను, 

కాలేయమును చేరి, అచట అవి రెండును గ్లూకోనుగా 

మార్చునొందును. 'గ్లూకోనులో బాల భాగము ైకోజను 

[కింద మార్చబడి, కాలేయపు కణములలో నిలువచేయ 
బడును. కొంత మాతము కాలేయముగుండ రక్ష్తపవా 

పాములోనికి పోవును. నుమారు 500 [గాముల పరక 

జను శరీరమునందు నిలువచేయబడి యుండును. అందు 

100 (గాములు కాలేయములోను, మిగిలినది అస్థి 

పంజర కండరములందును ఉండును. సాధారణముగ 

రక్త్షమునందు 80-120 మిల్తీగాముల చక్కెర 

యుండును. 50 [గాముల గ్లూకోనును ఇచ్చి రక్తము 

నందలి చక్కెరను (పతి అరగంటకు అంచనకట్టిన యెడల 

అది ఒక గంటలో 180-160 మి రీ |గాములకు 

సెరుగును. శెండు, శెండున్నర గంటలలో మామూలు 

పరిస్థితికి తగ్గిపోవును. దీనినే శర్క రాసవాన పరీతు(సుగర్ 

టాలశెన్సు కును ) అందురు. ర క్తమందలి చక్కెర 

150 మిల్లీ గాములకు మీంచియున్న చో ॥ మూతము 

నందు చక్కెర కానవచ్చును. ధాతువులు వ్యయమగుట 

మూలమున, ర కృమందలి చక్కర తగ్గిపోయిన యెడల, 

కాలేయమందలి _గెకోజను న్లూకోనుగా మార్పుచెంది 

ర క్షవవావాములోనికి విడుదల చేయబడును. 

ఆమినో ఆసిడ్హను, బహుళముగ [కొవ్వును గ్లూకోసుగా 

మార్చు శక్తి కాలేయమునకు గలదు. 

"క్కు. 

ఆన్నజీవ పరివర్తన వ్యాధులు 

స్వాదుపిండము నందలి సహజకణములతో 
లేని లాంగరుహాన్సు దీవులలోని 

సంబంధము 
rn 

ద కణములను౦డి 

యిన్ నులిను (నవించును. ఇదియొక వోర్ మోను. దీని 
సంఘట్రమును గూర్చిన వివరములు ష్ కప (7% 

075 అని సాంగ గర్ అను కా స్త్రజ్ఞునిచే 1955 నుగొన 

బడెను. దీనివలన ధాతువులలోని స్తావోనుము వ వినియో 

గించుటకు వీలు కలుగును. కాకేయములోో కండర 

ములలో, ్రైకోజను నిలువ చేయుటకు అఆవశకాశము 

లభించును. ఆమినో ఆసిడ్సు, కొవ్వు, వ్యయము 

గాకుండ రక్షణము ఏర్పడును. 

చక్కర ఉండినయెడల దానిని మధు 

మూ[తవ్యాధి (గ్రెకొనూరియు అందురు. గెకోజను 

100. ఘ. సెం.మీ. రక్తములో 180 మిల్లీగాముల 

కంశు ఎక్కువగా తయాశై నయెడల మధుమేవాము 

(డయా బెటిసు. మెల్లిటను) సంభవించును. 

కొందరి రక్తములో చక్కెర 180 మిల్లీ గాముల 

కన్న తక్కువ యున్నను మూ[తములో చక్కర 

యుండును. దీనినే మూ[తపిండ సంబంధమైన మధుమూ్యత 

వ్యాధియందురు. ఇది ఎక్కువ (పమాదక రమైన వ్యాధి 

కాదు. 

మాంసకృత్తులకుసంబంధించిన అన్నజీవ పరివర్తనము : 

కడుపు [దవములోనున్న _ వెప్పిను, మై(డోక్లోరిక్ 

ఆసిడు, శేనిన్ స్వాదు పిండములోని |టిప్సిను, చిన్నపేగు 

[దవములోని ఎరప్పిను అనునవి మాంసకృత్తులను ఆమినో 

ఆసిడ్సుగా మార్పు చేయును. ఇందు నతజని (యన్ పౌచ్ 2) 

కలదు. వాటి సంఖ్య 15. ఉదాపారణములు :_ ఆలేనిన్, 

7 సిన్, లూసిస్ మొ. అవి రక్క[పవావాములోనికి పీల్చు 

కొనబడి, కాలేయము చేరును. అందు కొన్ని కాలేయము 

గుండా సాధారణ |పవావాములోనికి తీసికొనబడును. 

ధాతువులు వాటిని (గ్రహించి తమయందలి పదార్థము 

లను వెంపొందించుకొనుటకును, శరీరముయొక్క తరుగు 

దలను తిరిగి పూర్తి చేయుటకును ఉపయోగించుకొనును. 

మూ[తములో 

అదనముగ నున్న యెమైనో ఆసిడ్ కాలేయమందే. 

పూర్తిగా యూరియాగా మార్చబడును. సాధారణముగ 

రకములోని యూరియా |పమాణము 20.40 మి ర్లీ 

[గాముల శాతముండును. అది మూ[తములోనికి [సవిం 
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చును. యూరియా మూ[తములొనికి (నవిం చుటనుబట్టి 

ఎంతలోపలికి  కీసికొనుచున్నా మో 

నిర్ణయింపవచ్చును. అత్యవసరమైన పమెన్ ఆసిడ్లు పవి 

యనగా (1) లూసిన్ (2) (టిష్టో ఫేన్ (8) మి యొనిన్ 

(4) థి యొనిన్ (ర) ఫినై న్ ఎలనిన్ (6) వాలీన్ 

(7) త సీన్ (8) ఆర్టనీన్ (9) హిస్టిడీన్ (10) హైసొ 

ఇవి పాలు మొఠలగు వస్తువులలో కలవు. 

ఎదుగుట కై వీటిని తీసికొనుట ఆవశ్యకము. ఆరమాటిక్ 

అమెనో ఆసిడ్సు కాలేయమునందు ఎథీరియల్ సల్ఫేట్సుగా 

మారి మూ తములోనికి [నవించును. 

(క్రియాటిన్ : రక్తములో 10 మి. (గా. శాతము 

కండరములలోను వృషణములలోను ఉండును. ఇదిస్వల్ప 

పరిమాణములో ర క్ష్తములోను మూతములోను 2% 

కలదు. ఇది శరీర అంతర్గత అన్న జీవపరివ ర్తనము 

ద్వారమున వ్యర్థ పదార్థముగా పర్పృడుచున్నది. 

యూరిక్ ఆసిడ్ : ఇది ఆహారమందలి మాంసకృత్తుల 

నుండియు, నూక్షి యే ధాతువులనుండియు చెడిన పదార్థ 

ముగా వర్పడుచున్నది. రక్తములో ఇది కి మి. (గా. 

శాతముండును. ఇది మూూతము ద్వారమున వినర్జింప 

బడును. 

కొవ్వుయొక్క అన్నజీవ పరివర్తనము: ఆఅవోర 

మందలి తటస్థమగు (కొవ్వుప దార్థముల_వె జీర్ణరసము 

లోని లెపీస్కు స్వాదుపిండములోని అెపీసు పనిచేయును. 

చైత్యరన లవణములు వాటి సామర్థ్యమును 14 రెట్లు 

వ *౦ంసకృత్తులు 

లూసిన్. 

పాచ్చించును. వెైత్యరస లవణములు, నీరు, మ్యూూసిన్ 

కలసి [కొవ్వును నీర్ముకింద మార్చును. [కొవ్వు గ్లిసరిన్ 

గాను ఫాటీ అసిడ్చుగాను పూర్తిగా చితుక కొట్టబడును. 

ఫాటి ఆసిడు. (కొవ్వు: అమ్సములు మున్ముందు మార్పులు 

పొందునపుడు ముందుగా కలిసి పేగులలోని పాల 

గొట్టమును చేరుకొనును. చేగుగోడలో ఫాటీ ఆసిడ్లు 

సైత్యరన అన్హుములు విడిపోవును. వైత్యరసము పేగు 

బెటికివచ్చి మరల పాటీ ఆసిడ్పుతో కలిసి లోపలికి 

(ప్రవేశించును. చేగులోపల ఫాటీ ఆసిడ్సు తటస్థమైన 

(కొవ్వుగామారి రక్తమునందుచేరును. అవి రక్తమునందు 

ఈ|కిందిరూపములతో నుండును. (1) తటస్థమగు కొవ్వు 

(2) లెసితిన్ (8) కొలేస్తో రాలు. (180 మి.[గా. శాతము) 

కొవ్వు నిలువయుండు స్థానములనుండి కాలేయపు 

ధాతువులు |కొవ్వును తీసికొని పోవును. కండరములు 

పిండిపదార్థములను, [కోవ్వును,శ క్తి కొరకు ఉపయోగించు 

కొనును. బొగ్గుపులును వాయువుగను, నీరుగను, మారు 

టకు చక్కెర తగినంత యుండవలెను. మధుమేహము 

లేక నిరావోరత మొదలగునవి కలిగినపుడు చక్కెర 

తగినంత ఉండదు. కావున [కొవ్వు ఆసిటోను బాడీస్ను 

ఇచ్చును. అది మూత్రములో విసర్జింపబడును. ఇన్సులిను 

కావలిసిన గ్లూకోనును సరఫరాచేసి కిటోసిన్ ను నిర్మూ 

లించును. 

అల్కాష్ట నూరియా; ఇది పుట్టుక తోవచ్చు వ్యాధి, 

ఇది అరుదైనది. మూతము జారము అగుచో గాలి 

కొంత సేపు తగులగనే అది నల్లగానగును. ఇందు హి మో 

-జెంటిసీక్ ఆసిడ్ కలదు. 

హెమో|కొ మోటిసిస్ ; ఇది శరీరాంగము': లన్ని టి 

యందును అసాధారణ పరిమాణములో ఇనుము నిలువ 

యుండు వ్యాధి. ఇది ముఖ్యముగా "హా మొ సెడరిన్ 

రూపములో నుండును. అందులకుగల కారణము తెలి 

యదు. అదికూడ అరుదైన వ్యాధి. 

మధుమేహము (డయాబిటిస్ మెల్లీటిస్స్ : స్వాదు 

పిండములోని లాంగరు హాన్సు దీవులలోని యిన్సులిను 

ఉత్ప త్తీేచేయు “వి కణములు తక్కువ అగుటవలన ఈ 

వ్యాధి వచ్చునని ఇదివరలో నమ్మెడువారు. కాని కుక్క 

లకు ఆంశురియర్ పిట్విటరీ ఎక్ స్టాష్ట నూదిమందుగా 

ఇచ్చుటవలన వాటికి మధుమేహము కలుగుచున్నది. 

పిల్ల లయందును యావనములోనున్న (స్త్రీ పురుషులందును 

ఇది తీవ ఫలితములకు దారితీయును. వృద్గులం దిది చాల 

సాధువుగ వచ్చును. పిండిపదార్థముల అన్నబీవ పరివర్త 

నమునందు కలవరము వాటిల్లును, యిన్ నులిన్ లేని 

యెడల కాలేయము గ్లూకోనును గెకోజనుగా మార్చ 

జాలదు. ధాతువులు గ్లూకోనును "ిపయాగింవలేవు. 

అందువలన ర క్షములోని చక్కెర మిక్కుటమగును. అది 

180, మి. (గా. శాతమును మించును. మూత్రములో 

చక్కెర కాననగును. గ్లూకోసు లేనియెడల [కొవ్వు 
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పదార్థములు పూర్తిగా ఉపయోగించలేక శెటోన్ 
పదార్థములు ఉద్భవించును. అవి మూ(త్రముగుండా 

వచ్చును. రోగి అధికముగా నూ[తముపోయుట, 

దాహాము, ఆకరి, బరువుతగ్గుట పర్పడును. మూత్ర 

ములో గ్లూకోస్ ఉండుటచేత దాని విశిష్ట గురుత్వము 
(స్పెసిఫిక్ [గావిటి హౌచ్చును. రోగి తా నధికమగు 

బలహీనతతో నున్నట్లు చెప్పును. ఇందు రాగల క్లిష్ట 

పరిస్థితు 

1. తయ కూడ వచ్చుట. 

౨. మధుమేహముచే నతి తప్పుట. నెత్తురులో 

అధికముగ చక్కర యుండుటవలన ఇది జరుగును. 

స్మృతి తప్పిన రోగికి సరియైన చికిత్స జరుగనియెడల 

చనిపోవును. 

ఏ. మాంసము కుళ్ళుట రాచపుండు మొదలగు 

చికిత్స అవసరమగు వ్యాధులు కలుగుట. 

చర్మము పై దురదలు కలుగుట, 

. కాలుచేతుల తిమ్మిరులు ఏర్పడుట. . 

. కంటిలో పువ్వు మొలచుట. 

. రెటీనా అను కంటి గుడ్డు లోపలి పొర వాచుట, 

(శెటినిటిస్ ) 

8. మూ(తకోళపు వాపు. 

ఇన్ సులిన్ వ్యా ప్తిలోనికి రాకపూర్వము చిన్నతనము 

నందు మధుమూ[త వ్యాధికిగురి యైనవారి సరాసరిజీవితము 

ర్ సం. ల పరిమితి ఉండెడిది. ఆరోగి మధుమూత 

మూర్చచేగాని, తమయచేగాని చనిపోవుచుం డెను. ఇన్ 

సులిన్ అందుబాటులోనున్న నేడు రోగి [కమబద్ధముగ 

ఆహారమును తగినంత మోతాదులో ఇన్ సులిన్ను తీని 

కొన్నచో అతడు అకాలమరణమునకు గురికావలసిన 

అవసర మెంతమాతమును లేదు. రోగి, ఆవోరమును 

[కమబద్ధముగ తీసికొనుచు బరువును ఒక [పమాణములో 

కాపాడుకొనుచు తనకుతానే నూదిమందు తీనికొనుట 

అలవాటు. చేసికొనవలెను. పతి రోగియు ఇన్ సులిన్ పెద్ద 

మోతాదుగా తీసికొని ఆ పిమ్మట త్వరపడి భుజించని యెడల 

శరీరమందలి చక్కెర తగ్గునని [గహించవలెను. అతనికి 

చెమట, వణకు పుట్టును. అతడు బలహీనుడగును. మనన్సు 

వికలమై సొమ్మసిల్లుట జరుగవచ్చును. ఇన్సులిన్ తీసికొను 

అం: 

శన 
ఆని 

26 

అన్నజీవ పరివర్తన వ్యాధులు 

చున్న మధుమూతరోగి తనయొద్ద చక్కె రనుంచుకొని 
ఆసనూచన కానవచ్చిన వెంటనే తినవలెను. ఇన్నులిన్ 
రెండు రకములు. 1. కరెౌడు రకము. 
గంటల సెపు పనిచేయును. రోగికి రోజుకు ెండుమార్చు 

నూదిమందు లీయవలిను. (2) గ్లోబిన్ ఇన్ నులిన్. ఇది 

చాలసేపు వని చేయును. రోగికి రోజుకు ఒకసారి నూది 

మందు ఇచ్చిన సరిపోవును. 

_అయత్నకృత (స్పాంపేనియస్్ హైపొగ్గెసీమియా : 
స్వాదుపిండముయొక్క లాంగర్ హాన్ దీవులనుండి 

యిన్ నులిన్ పుట్టును. అందుండి ఇన్సులిన్ ఎక్కువగా 
(సవించుటవలన గాని, దీవులలో [గంధి పుట్టుటవలన గాని 

యెక్కువ ఇన్సులిన్ తయారగును. పొట్టలో అనిర్జిష్ట 
మెన నొప్పి ఉన్నదనియు, బలహీనముగ నున్న దనియు, 

భోజనము తర్వాత కొంత శాంతించినదనియు, రోగి 

మొరపెట్టును. వ్యాధి తీ వమైన యెడల రోగికి సతి 

తప్పుటకూడ సంభవింపవచ్చును. రక్షములోని గ్లూకోసు 

పరీక్షచేయుటవలన రోగమును నిర్లయింపవచ్చును. ఇది 

ఇది నాలుగు 

80 మి. (గౌ.లు మొదలు 60 మి. (గాముల వరకుండును. 
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ఇందులకు చికిత్స :_ (1) తరచుగా ఆహోారమిచ్చుట 

(2) స్వాదుపిండములోని ఆభాగమునుశాని, లేక ఏదేని 

[(గంథి కనుపించినచో చానినికాని శస్త్రచికిత్స మూల 

మున కీసి వేయుట. 

వాన్ గార్కీస్ రోగము: ఈ వ్యాధికిగల కారణమేమో 

తెలియదు. గ్లెకోజన్ పెద్దపెద్ద మొత్తములలో ఇంది 

యములందు నిలువయుండును. పిల్హలు "ెద్ద పరిమాణము 

గల పృాదయముతో పుట్టుదురు. అట్టి పిల్లలు సాధారణ 

ముగ ఒకటి రెండు నసంవత్సరములకం"కు ఎక్కువ 

కాలము (బతుకరు. 

వాతరక్తము (గౌటు) : ఇది యూరిక్ ఆసిడ్ యొక్క 

అన్నజీవ పరివ ర్రనమునందు సంభవించు ఒక కల్లోలము. 

దీనికి గురియగువారు 40 సంవత్సరములకంశు ఎక్కువ 

వయస్సు కలవారు. వారు చలిలో తిరిగినచో 

బొటనవేలి మొదటి కీలునందు త్మ వమగునొప్పి వాటిల్లును. 

కీలువాచును. ఎజ్జబడి ఏ మాత్రము చలనము కలిగినను 

నొప్పిగానుండును. యూరిక్ ఆసిడ్ ెరుగును. కాలము 

గడచినకొలదియు మూతములోను చెవిలోను అరి కాలి' 

కాలి 



అన్నజీవ పరినర్శన వ్యాధులు 

ఆశి కళ్ళలోను అరచేతి కళ్ళల్ ను సోడియం యూనశేటు చేరి 

కుంటిళనము ఏర్పడవచ్చును. తీ వపరిస్థితిలో టించర్ 

కాల్ సీకమును ఇచ్చిన యెడల అది నొప్పిని పోగొట్టును. 

మున్ముందు ఈ వ్యాధి రాకుండుటకు ర క్రమూ తా 

మ్లము ఎరుగకుండ చూచుట అవనరము. 'వారమునకు 

లి 4 సార్లు సింకో సేన్ మాత్రలను సేవింపవలెను. ఇది 

విషసంబంధ మైన జొషధము కావున దీని నువయో 
గించుటలో మెలకున అవనరము. 

అతి స్థూలత : ఈ పరిస్థితీ ఈ (కింది సందర్భములలో 

వచ్చును. (1) పిట్విటరీ మాంస్మగంథి వలనను 
(2) ఢె రాయిడ్ మాంస గంథిలో [దవము తగ్గుట 

వలనను (8) ఓవరీస్ అనగా (స్త్రీలకు రజస్సు ఆగుట 

వలనను. కాని సామాన్యముగా అతీన్గూలత అతిగా 

తినుటవలన వచ్చును. రోగి ఆహారమును మిగుల తగ్గించు 

కొనుచు తన శరీరమందలి |కొవ్యును వ్యయపర్తచు 

కొనుచు అదనపు బరువు తగ్గునట్లు యత్నము చేయ 

వలెను. యాంపిటమిన్ గోలీలు త్రీసికొన్న చో మితిమీరిన 

ఆకలి ఉండదు. వంకాయలు, టొమేటోలు మొదలగు 
కూరగాయలను ఉపయోగించినచో అవి తక్కువ కెలో 
రల (Calories) ఆవోరము నిచ్చుటచే న్గూలత 

టకు అవకాశమున్నది. | 

క్రొవ్వుయొక్క ఆహారజీవసరినర్తనమునందలి అక్ర 
మములు :_ ఇందు గాచర్సు వ్యాధి సాధారణమైనది. ఇందు 

ప్రహాము, కాలేయము మొదలగు అవయవములు [కొవ్వు 
'కణములతో నిండును. నీమన్ ఫిక్స్ వ్యాధియు, స్కుల్లరు 

వ్యాధియు ఇట్టి'వే. కాని నిలువయుడు (కొవ్వువదా 

ర్లములలో హడాకలరు. ఇందులకు గల కారణము 

'తలియదు. 

మి(శితాహారము (మిక్సెడ్ డైట్) : మనము దినచర్యలో 

శక్తిని వ్యయింతుము. మన ఆవోరమునందలి కెలోరీలు 

దీనిని . సరఫరాచేయును. పెరిగెడు పిల్లలకు ఎక్కువ 

ముల 

తగు 
౧ 

శిలోరీల ఆహారము అవసరము. శరీరము యొక్క 

ఒకొక్క. పౌను బరువునకు కనీనము శ్రే [గాము 

మాంస కృత్తులు కావలెను. - పాలలోను, జంతువుల 

మాంన కృత్తులలోను జీవసంధాయకములగు జంతుక 
'ఆమ్షములు గలవు: పిండిపదార్గములు, మాంసకృత్తులు, 

[గామునకు 4 కెలోరీల శక్తిని ఇచ్చును. (కొవ్వు [గాము 

18 9 ౩లోరీల శకి ని ఇచ్చును. విండిపదార్థములు 

లేని కొవ్వు, కీటో సెన్ కు కారణమగును. కావున మన 

ఆహారము మిళముగా నుండవలెను. అందు 

పదార్థములు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వు, లవణములు, 

విటమినులు, కూరగాయలు, ఉన్నప్పుడే సరియగు శ క్రి. 
లభించును. మనదేశమునందు కేవలము బియ్యమునే 

తినడు వారికి మాంనక్ళుత్తులు తక్కువగా లభించును. 

పిండి 

శా కాహోరులకు మాంసకృత్తులు ఇంకను తక్కువగా 

._ లభించును. పాలద్వారమున ఈలోటును కూడా తీర్చుకొన 

"నగును. 
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వలెను. సామాన్య మానవునకు నగటున రోజునకు 

2500-8000 కెలోరీల ఆహారము కావలెను. (శమించు 

కార్మికునకు రోజునకు 4000 ౩లోరీల ఆహిరము కావలెను, 

కూరగాయలు, ఆకుకూరలు సమృద్ధిగా తినిన యొడల వాటి 

మూలమున ఆవోరమున సెలులోస్ అను పదార్థము 

లభించి మలబద్ధకము తగ్గిపోవును. 

నిరాహారత (స్టార్వెషను) : -నిరాహోరులకు అన్నజీవ 
పరివర్తనకియ యావత్తును తల[కిందగును. శరీర 
మందలి (కొవ్వు నిలువలు వ్యయమగును. పిండిప పదార్థ 

ర్తములు, (కొవ్వు మండిపోవుటచే. ఆటో నెన్ వ్యాధి 

వచ్చును. మూతములొ ఎసిటోన్ పదార్థములు కాన 

కొవ్వునుండియు ఆమినో ఆసిడునుండియు 
గూకోను తయారుచేయు శకి కాలేయమునకు కలదు, 

కాని ఈశ క్షి పరిమిత మైనది. నిరాహారతవలన రోగియైన 
వ్యక్తికి హఠాత్తుగా సంపూర్ణాహారము నిచ్చుట ఎంత 

(పమాదకరమో ఇటివల యుద్దకాలములో వంగదేశ 
తామము రుజువుచేసినది.అందువలన అతడు తప్పక మరణిం 

చును. అతనికి మొదట గ్గూకోనునీళ్ళు, ఉప్పు, నీళ్లుక లిపిన 

పాలు, పండ్లరనము ఇచ్చి, అతని జీర్ణశక్తి పెంపొందిన 
పిమ్మట మెల మెల్లగా [కమ కమముగా అతని ఆహోరమును 

అధికము చేయవలెను. 

దీర్గ కాలముగ అసంపూర్ణ ఆహారమువై. చితికిన 

వానికి ర క్రములో మాంనక్ళత్తులు తగ్గిపోవును. అందు 

వలన శరీరము వాచిపోవును. వ టమిన్ లోపమువలన 

పాండురోగము కలుగు రోగముల చిహ్నములు కాన 
వచ్చును. మాంసకృత్తుల అభివృద్ధికి, . రక్తవృద్ధికి లివర్ 



ఎక్ స్ట్రక్టులు, వై టమినులుగల ఆహార ములు ఇచ్చుట 

ఇందులకు జరుగవలసిన చికిత్స. 

డా. ఎన్. వేం. రా. 

ఆన్న మాచార్యులు-తాళ్ల పాక :- తెలుగు సాహిత్య 

కితములో తాళ్లపాక వారి కుటుంబము మిక్కిలి 

(పనిద్ది చెందినది. తెలుగుదేశ ములో ముఖ్యముగా రాయల 

సీమయందు తాళ్ళపాక వార్ కవిత్యము కొంత, నా 

సెక త్య " అను సామెత యొకటి [ప్రచారములో 

నుండుటయే అందులకు ముఖ్య నిదర్శనము. సుమారు 

"రెండు వందల నంవత్సరములకింక ను చె బడిన కాలమున 

(కళ. క. 15, 16 శళతాబ్దులల్ నో) ఈ కుటుంబమునకు చెందిన 

వారు అనేక (గంథములను రచించి గొప్ప కవులుగాను 

గాయకులుగాను (పసిద్ధిచెందిరి. వారిలో అన్నమయ్య 

[పథ ముడు. ఇతనికి తరువాత పెద్ద తీరుమలా చార్యుడు, 

చిన తిరుమలయ్య, చిన్నన్న, తిరువెంగళప్ప అను వారు 

ఈ కుటుంబమున ప్రసిద్ది వహించిరి, 

పీరు తొలుత నందవరీక నియోగి | బాహ్మణులు. 

బుగ్వేదులు. ఆశ్వలాయననూ తులు. 

గోతులు. వీరిలో అన్నమయ్య తొలుత వై ప్లవమును 

స్వీకరింపగా ఆతని తరువాత ఆ వంశము'వారు అందరును 

వై_క్లవులై ర. 
అన్నమయ్య క్రీ, శ. 1424వ సంవత్సరమునకు 

సరియగు |కోధి సంవత్సరమున వైశాఖమాసములో 

విశాఖా న ఈ [తే మునందు జన్మిం చెను. ఇతని తండి 

నారాయణనూూరి. తల్లి లక్కమాంబ, పొ త్తపినాటిలోని 

ళో తాళ్ల వాక 99 (గామము వారి నివాసస్థలము. ఈ “తాళ్ల 

పాకి మును (గామము నేడు కడవ మండలములో 

రాజంపేట  తాలూకాయందు ఉన్నది. అన్నమయ్య 

(శ్రీ వేంక కేశ్వరస్వామివారి నంద కాంళశమున అవతరించే 

ని (పసిద్ధి. 

ఇతడు చాల్యమునుండియును గొప్ప భక్తు డు. 

ల్స్ 

౧ము కొంత 

భార చ్వాజన 

ఎల పుడు భగవంతునే సరించుచు, అతని సో తపారా 
౧౧ ౨ 

—0 | 

యణములే చేయుచు తక్కిన విషయములందు అంత 

(శద్దాభ కులు చూపకుండెడివాడు. ఇతని తల్లి దం డులును, 

వదినె లన్నలును పవైన పనులు - చెప్పిన యెడల ఇతడు 

పరాకున నవిచేయ మరచి వారిచే చీవాట్లు తినుచుం జెడి 
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" గురువుకడ శుశూ 

అన్నవ మాచార్యులు = తాళ్ళ పాక 

వాడు. ఇట్టుండగా అతనికి పదునాశేండ్లు నిండినవి. పరమ 

భక్తా, గేసరుడై 

తప్ప వేరొక్క పనిని చెయనొల్లని ఆ బాలునికి శ్రీ 

వేంక కేుళశ్వరస్వామి (వత్యతమై అద్భుతళ క్తులను 

(పనాదించెను. అప్పటినుండీ ఆతడు స్వామువారి యానతి 

Noy అడ ఇద అర్య ॥ 
ఎల్లప్పుడును తన్ను స్మరించుచుండుట 

చొప్పున సంకీ రనములు రచి ౨చుటకు (వొరంభిం చెను. 

అతడాడినమాట అమృత కావ్యమును, పాడినపాట వరమ 

గానమును కాజొచ్చినవి. ఇటు కొన్ని నాళ్ళు సంకి రనవవులు 
య య అదె 

చెప్పుచుండి ఆతడు (శ్రీ వంక జే శర స్వా ని 

తిరుపతికి 

ర్క 
మ 

మార్గ 
కొన్ని 

డిగువ 

కొండ 

దినములు |పయాణము చెసి తిరుపతి చేరుకొ నెను. 

తిరుపతిలో ఆతడు వేకువజామున బయలుదేరి 

మీదికి ఎక్కి పోవుచుండెను. 

తెలియక చెప్పులతోగూడ కొం 

బాలుడు మిక్కిలి యలసిపోయి, 

కాని సంప్రదాయము 

డ నెక్కి పోవు మండిన యా 

మో కాళ్ళపర్వతము 

దగ్గర ఒక వెదురుపొద నీడలో మైమరచి నిదింపజొచ్చెను. 

అప్పుడు కలలో అలమేలు మంగమ్మ అతనికి దర్శనమిచ్చి, 

అతని యాకలిని పోగొట్టి, ఆ పర్వతము సాల|గామ మయ 

మగుటచే చెప్పులతో ఆ కొండ నెక్కు రాదనియు, 

చెప్పులు విడిచిపోవలసినదనియు బోధించి అంతర్జానము 

చెందెను. అతడు నిదనుండి మేల్కొని తనకు వచ్చిన 

కలకు మిక్కిలి ఆశ్చర్యవడి అప్పటి కప్పుడే ఆశువుగా 

అమ్మవారిపై ఒక్క శతకమును చెప్పెను. 

తరువాత ఆతడు కొండమీదికిపోయి అచట (+) వేంక 

శుశ్వరస్వామివారిని దర్శించెను. ఆ చుట్టుపట్టుల నుండిన 

ఆ 

గోగర్భము, ఆకాశగంగ, పాపవినాకము మొదలగు 

పుణ్యతీర్ణములను సేవించెను. అక్కడనే. ఒక వెవ్లవా 

చార్యుని యొద్ద ఆతడు వై వ్వవదీవను స్వ్రక రించి ముచా 

ఛారణాది సంసా రములను "పాం చెను. ముదాభారణా 

నంతరము ఆ కొండమీది వై వ్లవులు ఆతనిని తమ పంక్తిలో 

నిడుకొని భుజించిరి. ఇట్లు భగవత్సంకీ ర్తనము చేయుచు, 

షు సలుపుచు. అన్నమయ్య కొండమీద 

కొంత కాలము నివసించియుం డెను. ఇట్లుండ ఆతని త లి 

యగు అక్కమాంబ తన కుమారుని వెదకుకొనుచు దేశ 

మంతయు, తిరిగి తిరిగి వచ్చి తుదకు తిరుమల వై నున్న 



= తాళపొరక అన్నమాచార్యులు శ్ర 

ఆతనిని చూచి ఇంటికి రమ్మని యాతని పెక్కు విధముల 

బతిమాలను, శాని భగవద్భ క్రిపరాయణుడయిన 'అన్న 

మయ్య తొలుత ఆమె వేడికోలునకు అంగీకరింప లేదు. 

అందు.వై ఆతని గురువర్యుడగు వైన్టవాచార్యుడు ఆతనికి 

కొన్ని దివోన్టపదేశములుచేసి తల్లిమాట విని ఇంటికి 

పొమ్మనగా ఆతడు ఎట్టకేలకు అందులకంగీకరించి తన 

తల్లి వెంట ఇంటికి వఏగను. బహుకాలమునకు ఇల్లు చేరిన 

అన్నమయ్యకు ఆతని తల్లిదండ్రులు వివాహ్మపయత్న 

ములు చేసిరి. కానీ ఎల ల్లప్పుడును భగ వంతునే చింతించుచు 

ఇతర (ప్రపంచము తెలియని అన్నమయ్యకు పీల ల్ల నిచ్చుటకు 

ఎవరును ముందుకు రాకపోయిరి. అప్పుడు (శ్ర వేంకళు 

శ్యరస్వామియే కలలో నగపడి ఆతనికి పి ల్లనీయవలసినదని 

యువ్చోధింపగా ఇరువురు భక్తులు తమ పిల్లల నాతని 

కిత్తుమని వచ్చిరి. వెద్దల నసమవతనమున యథావిధిగా వాది 

వివాహముహూ ర్రము జరిగినది. వారిలో మొదటియా మె 

తిరుమలమ్మ. "రండవ యామె అక్కలమ్మ. 

తిరుమలమ్మ అనబడు ' తిమ్మక్క యొ ఆ తరువాత 

'సుభ[చాకల్యాణి మను పేర ఒక గేయశావ్యమును 

రచించినది. వివావామయిన పిదప ఆతడు కొంత కాలము 

స్వగామమగు తాళ్ళపాకయందును, తిరుమలయందును, 

అహోబిలమునందును నివసించెను. ఆ కాలములో ఆతడు 

తన యిష్ట్రరైవమగు (శ్రీ వేంకశేళ్వరస్వామివై అనేక 
శృంగార కీర్తనములను రచించెను. అహోబిలములో 
ఆదివ౯ శఠకోపయతీం దుని దగ్గర ఆతడు వేదాంతశా స్త్ర 

మును సం|పదాయానుసారముగా అధ్యయనము కావీం 

చెను. అత ఉక్కడ ఉండిన కాలములో నే ఆతడు వాల్మీకి 
రామాయణమును తెలుగులో సంకీర్త నాత్మకముగా 

రచించిన ట్లు తెలియుచున్నది. 

అన్నమయ్య పాడుచుండిన సంకీర్తనములు కాల కమ 

మున లోకములో (ప్రఖ్యాతి వహించెను. సాళువగుండ 
నరసింహరాయడను (పభువొకడు కర్ణాకర్ణిగా ఆ (ప్రఖ్యా 

తిని విని ఒకనాడు ఆతని దర్శనమును అపేక్షించి వచ్చెను. 
అతనిని పార్థించి అతనిచే కొన్ని సంకీర్తనములు పాడించు 
కొని ఆతడు అందలి మాధుర్యమునకు ముగ్గుడ య్యెను. 

ఆ (వభువా కాలమున టంగుటూరు అను [గామములో 

నివసించుచుం జెడివాడు. అతడు అన్నమాచార్యుని వేడు 

పారిలో | 

కాని ఎట్లో యొప్పించి ఆతనిని తన వెంట టంగుటూరునకు 

పిలుచుకొనిపోయెను. అక్కడ ఆతనికి వ త్యేకముగా 

గుడ్యిపక్క ఒక భవనమును కట్టించి యిచ్చి, ఆతనినందు 

నివసింవజేసెను. “శ్రికృమ్ణుని 'సవాయముతో అర్జును డీ 

భూమండలము నెల్ల పరిపాలించినట్లు మీ సహాయముతో 

నేను ఈ భూమండలము నంతటిని ఏకచ్చతముగా పరిపా 

లించెదను"” అని నరసింగ రాయడు అన్నమయ్య త్రో చెప్పు 

కొ నెను. వారిరువురును టంగుటూరిలో నే కొంత కాలము 

నివసించియుండిరి. ఇంతలో నరసింగరాయడు విజయనగర 

ఆ కమించుకొని చక్రవర్తి యయ్యెను, 

నరసింగరాయడు పోయిన పిదప అన్న మయ్య టంగు 

టూరును వదలి తిరిగి తిరుమలకు వచ్చి భగవంతునిపై 

సంకీ ర్తనములు పాడుచుండెను. 

ఇట్లుండగా ఒకప్పుడు న రసింగరాయడు తన బాల్య 

స్నేహితుడైన అన్నమయ్యను తన రాజధానియగు 
చెనుగొండకు రావించుకొని చక్కని నంకీర్తనములు 
పొడి తనకు సంతోషమును కలుగ జేయుమని కోరగా 

అన్నమయ్య కొన్ని సంక్షీర్తనములు పొడి వినిపించెను. 
ఆ సంకి ర్తనములను విని రాయడు అనంద పరవశుడై. 

ఆతనిని అనేకవిధముల సత్క-రించెను. పచ్చల కడియాలు 
మొదలగు ఆభరణములను, చీని చీనాంబరములను 

ఒనగి రాయ డతనిని ఆదరించెను. ఇట్లు రాయనిచే అఖండ 

సత్యా రములందుచు ఆతడు కొన్నాళ్ళందే ఉండగా, 

మరియొకనాడు నరసింగరాయడు అతనిని పిలిపించి 

శ) వేంకశుశళ్యరస్వామివారి సె ఆతడు రచించిన 

శృంగార సంకీ ర్షనములు కొన్ని పాడి వినిపింపు మని 

కోరెను. అన్నమయ్య ఆతని యానతిమేరకు కొన్ని 

సంకీ రనములు పొడి వినిపించెను. అంత రాయడు 

యుక్తాయుక్త వివేకమును గోలుపోయి వేంకటపతిమీది 
పదములవంటి పదములను తనమీదను చెస్పవలసినదని 
ఆతనిని కోరెను. అది విని ఆతడు నిర్విజ్హుడె మిక్కిలి 
ధైర్యముతో “క్రీ వేంకశుశ్వరస్వామిని నుతించు ఈ 
నాలుకతో సన్ను నేను నుతింపజాలను” అని పలికి ఆతని 

కోరికను తిరన్కరించెను. . రాయని కది కోవకారణ 

మయ్యెను. అత డా గహ పరవళుడై కన్నుమిన్ను కానక. 

ఆతనికి “మూరురాయరగండి మను పేరుగల నంశెల. 

రాజ్యమును 
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వేయించి ఆతనిని చెరసాలలో పెట్టించెను. అప్పు డన్న 

మయ్య “ఆక లివేళల నలవైన "వేళలను" ఇ త్యాదిగాగల 

సంకేర్తనమునుపాడి (శీ) వేంకకేశ్వరస్వామిని 

స్తుతించెను. వెంటనే ఆతని చేతులకు తగిల్చియుండిన 

నం కలలూడి |కిందప డెను. చెరసాల కావలి కాయుచున్న 

సేవకులవలన ఆ వృశ్తాంతము విని నరసింగరాయడు 

మరింత ఆ|గహవపరవశుడై ఆతని కడకు వచ్చి తిరిగి ఆతని 

చేశులయందు తానే స్వయముగా సం కలలు తగిలించి 

“ఇప్పుడు విడిపించుకొనుము, చూత” మనెను. అంత 

అన్నమయ్య తిరిగి అదెపాటను భక్తి పారవళ్యముతో 

పాడగా మునుపటివలెనే ఆతని చేతులకు తగిల్చియుండిన 

ఆతని మావోత్మ మున 

కాళ్చర్యమంది నరసింగరాయ డాతని పాదములకు 

సొషస్ట్రాంగముగా నమస్కరించి ఆతని అనుగహమును 

వేడెను. అన్నమయ్యయు ఆతని దయతో నను గహించెను. 

అతడు పెనుగొండనుండి తిరుమలకు వచ్చెను. అచ్చట 

స్వామివారి నన్నిధిని సంకీర్తన గానము చేయుచు కాలము 

గడుపుచుం జెను. ఆ కాలమున నత డెన్నో మహిమలు 

చూపెను. అప్పటి ఒకముచ్చట .వింతగానుండును. అదే 

మనగా : అన్నమయ్య మహిమవిని ఒకప్పు డొక "పేద 

యువకుడు ఆతని దగ్గరకువచ్చి “అయ్యా ! నేను దైహ్మ 

చారిని. నేను చెండి చేసికొన దలచుచున్నాడను. కాని 

నాకడ ధనములేదు. కనుక నాయందు దయతలచి నాకు 

కానువీనము కలుగునటుల అన్నుగహింపుడు” అని వేడు 

కొనెను. అతడు “అళ్ల యని దీవించి పంచెను. పిదప 

ఆత డెందరికడకుబోయి _వివాహోర్థమై యాచించినను 

వారాతనికి “కాసువీనముినే కాని ఒక్కరును ఒక్క 

“రూకనైన నీయశైరి. ఇట్టి అనుభవమునకు అన్నమయ్య 

మహిమయే కారణమని (గహించి తిరిగి ఆతనికడకు 

వచ్చి “అయ్యా! నా పెండ్ణికి కావలసినంత ధనము వచ్చు 

నట్లను[గహింపుము”. అని వేడుకొనగా నాతడు ఆతన్నివై 

దయబూని “అశ్లు అని పలికెను. అతనికడ దీవనబొంది 

ఆతడు వీథిలోనికి రాగానే ఒక రాజాతనిని పిలిచి, అత 

డడిగిన ధనమును ఒసగి సత్కరించెను. అది విని జనులు 

మిక్కిలి యాళ్చర్యమందిరి. ఇట్టి మహిమల నెన్నిటినో 

అన్నమయ్య (వపదర్శించి చూపుచు తాను దివ్య ధామ 

జక 

శృంఖలలూడి [కింద పడెను. 

« 
మ అన్న 

మందుదాక అందే నివసిందియుండెను. 

యుండగా కర్హాట భాషలో వేలకొలది సంకీ ర్తనములను 

రచించి. గాప్ప (పభఖ్యాతినొం దెను. (శ్ర పురందరదాస 

అన్నమాచార్నుుల సంక ర్తనరచనా 

(పసిర్ధినిపిని, ఆతనిని దర్శించుట తై తిరుమలకు వచ్చెను. 

అచ్చట నాతని (పార్థించి సంక ర్తనములు పాడించుకొవి 

విని ఆనందించి యాతడు “నీవు (శీ వేంకటేశ్వరుని 

యవతారమవొ అని సన్నుతింపగా అన్నమాచార్యుడు 

సంక్ష ర్రనములను పాడించుకొని 

విని “నీవు (శ్రీ పాండురంగ విఠలుని అవతారమ' వని 

స్వాములవారు 

పురందర దానుల వార 

_ సన్నుతించెనట ! 

తక్కు వకాకుండుపద్ధతిని 
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ఇట్లు భక్తిమయముగా డెబ్బది తొంబదెండ్ల నిండు 

జీవితమును గడిపి అన్నమయ్య క్రీ. శ. 1508వ సంవత్స 

రమునకు నరియగు దుందుభి . సంవత్సరమున ఫాల్గుణ 

బహుళ ద్వాదశినాడు దివ్యధామము నలంకరించెను. 

మహోభ కుడుము, గాయకుడును, క పశ్వరుడును అయిన 

అన్నమయ్య యోగవై రాగ్యళ్ళంగార మార్గములలో 

ముప్పది రెండువేల సనంకిర్తనములను రచించెనని ఆతని 

మనుమడగు చిన్నన్న రచించిన “అన్నమాచార్య చరి 

[తము"లో కలదు. పదునారవ సంవత్సరమున (శ్రీ వేంక 

శేశర్రరస్వామివారు తనకు (వత్యక్షమయినపుడు [పొరం 

భించి, డెబ్బది తొమ్మిదవయేట తాను దివ్యభామము 

నందుచాక దినమున కొక సంకీర్తనము చొప్పున సంకీ_ర్హన 

ములు రచించినట్లు ఈతడు రచించిన శృంగార సంకీ రన 

ముల యొక్కయు, ఆధ్యాత్మ సంకీ ర్రనముల యొ క్షయు 

తొలి రాగిశేకునందు కలదు. అట్లు లెక్కించి చూడగా 

నించుమించుగా  నిర్వదిమూడు వేల సంకీర్తనములు 

మాత మే లెక్కకు వచ్చును. దినమునకు ఒక్క-టి యైనను 

అతడు సంకీర్తనములను 

రచించు చుండెనని చెప్పుకొనినచో ఆతడు ముప్పది 

"రెండు వేల .నంక్రీర్తనములను రచించెననుట సంగతమగు 

చున్నది. శృం గారాత్మకములుగా ఆతడు రచించిన పద 

ములకు “శృంగార సంకీర్తనము” అనియు, వె రాగ్య పర 

ములుగా ఆతడు రచించిన వాటికి “ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనము. 

అనియు "పర్లు, ఈతడును ఈతని వంశీయులును రచించిన 

ఇట్టి సంకీర్షనములు ఈతని కుమారుడగు వెదతిరుమలా 



అన్నమాచా ర్యులు = తాళ్లపాక 

చార్యుని కాలమున రాగి రేకులు చెకి_ ంపబడి, అవి యెల్ల 

తిరుమలపై పె! స్వామివారి సన్నిధిలో (శ్రీ భాష్య కారుల 

సన్నిధిని పక్కగా నొక అరలో భదవరచబడినవి. దానికి 

“తాళ్ళపాక అరయని పెరు. ఆఅర కిర్ముపక్కలను 

అన్నమా చార్యులయు, తిరుమలాచార్యులయు ప్గహ 

ములు శిలలవై చెక్కింపబడి యున్నవి. తెలుగు కవుల 

భెెతిక స్వరూ పములను తెలుపు నిట్ట శిల్చ్పములలో ఇవియే 

మొట్టమొదటివి. తరువాత రాగిేకులపె చెక్కిన అట్టి 

వి గహాములే అరలో పలను కానవచ్చినవి, వీటిని పట్ట 

అన్నమాచార్యు లయు, వెద తిరుమలా చార్యు లయు భెెతిక 

స్వరూపములు తెలియ వీలగుచున్న డి. 

అన్నమయ్య తన ఇష్ట దై వమగు 

స్వామివై ఇట్లు శృంగారాధ్యాళక్శ స ౦ కీ రనములను 

'రచించుటమా।[త మేకాక, సంస్కృతమునను, తెనుగునను 

ఇంకను అనేక రచనలు చేసినట్లు తెలియుచున్నది. 

నంస్కృతములో ఆతడు వేంకటాచలమాహాత్మ్యము, 

నంకీ రనలక్షణము అను రెండు [గంథములను రచించినట్లు 

ఊహింవబడుచున్నది. చిన్నన్న రచించిన అన్నమాచార్య 

చరితములో ఆతడు సంస్కృత భాషయందు వేంకటాచల 

మాహాత్మ మును రచించినట్లు చెప్పబడినది. వరాహపురా 

ణాదులలోనిదిగా నంఘటితమయి నేడు నాగరాం| ధా 

మరములతో మ్ముదితమై వ్యా ప్తిగాంచియున్న 

వేంకటాచల మావోత్మ గ్రము తాళ్ళపాక - అవ్నమయ్య 

రచించిన దే అని (శ్రీ వేటూరి (పభాక రశాస్తు)లవారు 

అభి పొయపడుచున్నారు. అంతకుపూర్వ "మే ఆ “స్థల 

మావోత్శ ౪” మొకటి కలదని నిరూపింపబడునంత చాక 

అది యన్నమాచార్య రచితమనియే తలంచుట అనంగ 

తము కాజాలదు, 

అతడు సంస్కృతములో రచించిన మరొక |గంథము 

“సంకీ_ర్హన లతమణము*. అన్నమాచార్యుని మనుమడగు చిన 

తిరుమలయ్య తన “నంకిర్తన లక్షణము? అను [గంథము 

(తెలుగు న, అన్నమాచార్యుడు నం స్కృ తమున, 

సంకీర్తన లకణమను ఒక |గంథమును రచించెననియు, 

దానిని తన తం|డియగు పెద తిరుమలా చార్యుడు 

వ్యాఖ్యానిం చెననియు, ఆ రెండు ' (గంథములను అనుస 

రించి తాను తెలుగున "సంకీర్తన లకణముిను వెలయింతు 

(శ్రీ వేంకకుశ్వర 

ననియు చెప్పియున్నాడు., దానిని బట్టి అన్నమా చార్యుడు 

సంస్కృతమున 'నంకీర్తన లతణముిను రచించినటు 
, ౧౧ 

తెలియుచున్నది. కాని ఆ[గంథ మిప్పుడు లభించుట 

లేదు. 

అన్నమయ్య రచించిన తెలుగు [గంథ ములలో ఆతని 

ద్విపద రామాయణము తొలుత సేర్కొనదగియున్నది. 

అతని జీవిత చర్మితములో ఆతడు, వాల్మీకి రామాయణ 

మును సంకీ రనాత్మకముగా తెలుగున రచించిన ట్లు 

Es రొ్క్టాన బడి యున్నది. ఇది దానికంశు భిన్న మయినది. 

ఆతని ఈ ద్విపద రామాయణము నేడు లభ్యమగుట లేదు. 

అతని మరొక |గంథము 

నుంజరీచ్చందోమయమయిన 

శృంగార మంజరిసి రచించి అతడు చానిని తీరువెంగళ 

నాథ దేవునికి విన్నపము చేయగా ఆతడు ఆతనిని 

అను. గహిం చెనట | 

అన్నమాచార్యుడు ఇవికాక పం|డెంశు శతకములను, 

వివిధ భావలలోను ఇంకను ఎన్నో [వబ౦ధములను 

రచించెనట! కాని వాటిలో నేడు “ వేంకకేళ్వరళతకముి 

మాతము ఉపలభ్యమగుచున్నది. ఇది అన్న మయ్య 

తీరుపతికొొండ నెక్కుచు నిదురలో తనకు _పత్యవమమయిన 

“శ్రంగార మంజరి. ఇది 

ళశ్చంగార్మగ౦0థ ము, 

అల మెలుమంగమ్మను గూర్చి ఆశువుగా చెప్పిన శతకము. 

“వేంక శేశ్వ రా యను మకుట. మున్నను ' ఇందు 

(పతి పద్యమునను అలమేలుమంగా |వస్తుతియే కలదు. 

ఇవి ముదితము. 

రత్నావళియను నంకలన (గంథ మున ఉదాపారింవ బడినవి. 

తక్కిన పదునొకండు శతకములును ఏయే వేల్చులమీద 

రచింవబడెనో, వారిసుశ్ళవే ఎరుగ రావు. 

“జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుంద 

రావ పరమానంద రామ గోవింది 

అని తెలుగు దేశములో బహుళ్యపచారము నందియున్న 
జోలపాట అన్నమయ్య రచించినదే. ఈ జోలపాటలో 

తుది చరణమునందు ఇట్లు కలదు. 

“అంగుగా చాళ్ళ పా కాన్నయ్య చాల 

శృంగార రచనగా జెప్పె నీ జోలి 

(శీ వెంక శేశ్వరస్వామివారి |బహ్మోోత్సవ సమయము 
అందు. డోలోత్సవ సందర్భమున అన్నమయ్య తాను 

ఇందలి పద్యములు కొన్ని (పబంధ 
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రచించిన ఈ జోలపాటను పాడగా స్వామి దర్శనార్థమె 

వచ్చిన భక్తకోటికి ఆ పాట జివ్వోగగతమై లోకమున 

వ్యాపించియుండును. | 

గండవరపు బాలగోపాల నామాంకితముగా నున్న 

“లాలిపాటి కూడ అన్నమయ్య రచించినదే అని (శ్రీ) 

వేటూరి |పథాక రశా స్త్రిగారు అధి వాయపడినారు. ఆ 

పాటలో ఎచ్చటను అన్నమయ్య చెరు లేకపోయినను 

గండవరము తాళ్ళపాక వారికి చెల్లుచు వచ్చిన [గామ 

మగుటచే, అన్నమయ్య తమ ఊరి స్వామిమీద ఈ “లాలి 

పాటను. “జోలపాటి ను రచిం చిన స్తే, --- రచించి 

యుండునని వారి యూహా.. 

ఇట్లు అన్నమయ్య సంకీ ర్తనములే కాక ఇతర 

సారస్వత (పష్మకియలనుగూడ రచించెను. 

అన్నమయ్యకు పూర్వము తెలుగులో పరా|శయ 

రచనములకేే వ్యా ప్రియుండినది. ఆశత్మా[శయ రచనమును 

తొలిసారిగా శెలుగులోనికి తెచ్చినక్షీర్తి అన్నమయ్య దే 

అనవలసి యున్నది, ఇతర వ్యక్తుల కంశును, చారి 

అనుభ వములకం కును అతడు తన పదరచనములలో తన 

అంతరంగ బహిరంగానుభవములనే ముఖ్యముగా వెలువ 

రించినాడు. ఇట్టి ివిషయిి [ప్రధానమయిన రచనమునకు 

వర్చన్సు నిచ్చునది “ఆర్థవము” అనుగుణము. ఆర్థవమన గా 

తాననుభవించిన భావములనే వెలువరించు అక తిమ 

స్వభావము. ఇతరుల మెప్పులకో, సంప్రదాయ నంరతణ 

మునకో ఆశపడి తన మనన్సున నిజముగా లేని భావము 

అను ఆరోపించుకొని ఆతడు రచనా వ్యాపారమును 
సాగింపలేదు. బుజుత్వమే జీవధర్మముగా |బకతికినవాడు 

అన్నమయ్య. ఆ ఆర్జవగుణమే ఆతనికి వ్యవవోరములోను 

కవితలోను భావములకు త్మీవతతోపాటు భాషకు పదనైన 

తీర్చు నుకూడ ఈయగలిగిన ది. అన్నమయ్య సంస్కార 

సిద్దమై సహజమయిన  కవితాశిల్పమును ఎన్నడును 

పదను చెడని భావనాళ క్రిని కలవాడు. తన ఇష్టదె వమైన 

వేంక కేశ్వరమూర్తి నే _ ఆధి భొతికమును ఆధ్యాత్మిక 

మున [పపంచములోను అంత ర్యామిగను, 

బహి ర్యామిగను భావించి, పూజించి, | మించి, ళల 

హించి, (పాధేయవడి, (పార్టించి, పొగడి, తెగడ్కి అనుభ 

వించి, 

నర్వ 

అన్నమాచార్యులు = తాశ్తపాక 

పరమాణువులన్నిటను అతని బతుకే (బతికినాడు. ఆ 

యనుభవములను మానసికముగాను, కాయికముగాను 

మాత మె కాక వాచికముగా కూడ అనుభవించినాడు. 

ఆ వాచికానుభవాలే ఆయన “వదకవితలు”. 

ఇట్టి పదక వితలను ఈతడు కెలకొలదిగా నంకిర 
— 

॥ నాత్మకముగా (వాయుటకు వై వె వవ సం|పదాయమునకు 

వకీభవించి జీవితములోని అంతరంగ బహిరంగ. 
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చెందిన ఆశ్వారుల |దవిడ [పబజంధములు కొంత వరకీతనికి 

ఉద్చోధకములై యుండవచ్చును. 'తెాలుగునకు సంబం 

ధించినంతవరకు అన్న మయ్య యే ఇట్టి పదరచనకు 

ఆద్యుడు. అందుచేతనే ఆతనికిగల “పదకవితా పితా 

మహుడు” అను బిరుదము సార్ధకమనదగి యున్నది. 
కృవ్ణమాచార్యుని సింహగిరి నరవారి వచనములు” ఇంత 

కంచు పూర్ణమే తెలుగున వెలసియున్నను అవి గేయ 

రచనములేయయ్యు అంగాంగిభావ విభాగము లేక 

గద్యధారగా గేయగంధులుగా మాత మే 

ఉన్నవి. అవికూడ మనకు నేడు లభ్యములగుట లేదు. పదు 

నెదవ శతాబ్దమునకు కొంచెము ముందుగా కన్నడ 

భాషలో ముఖ్యముగా వై ప్టవదాసుల రచనములలో 

పదకవిత ఒక అచ్చుకట్టయిన స్వరూపమును 

దించుకొని నిలిచినది. [పొచీన సంగీత [గంథములలో 

(పబంధములన బడు శచేయరచనలు మనచబేిశములో అనం 

ఖ్యాకములుగా నుం జెడివనియు, రాగము, తాళము, 

శబ్దము, అర్థము, నందర్భము మొదలయిన వాటిని బట్టి 

ఆ రచనలలో పర్పడియుం డిన 

వనియు తెలియుచున్నది. ఆ చాద స్తములను అన్ని టిని 

వదలిపెట్టి ను సు; పసి ద్దములయిన చేకిరాగములలో, నుగ 

నాము అయిన లయ తాళశములలో నిబంధించి నులఖీక 

రింపబడిన రచనములే పదములు. కన్నడథాషలో ఇట్టి 

రూపముతో వెలసిన పదరచనమును తొలిసారిగా తెలుగు 

లోనికి దించినవాడు అన్నమయ్య. పదమునకు రెండే 

అంగములు, అవి పల్లవి, చరణము అనునవి ముఖ్యమై 

కేంద భూతమయిన అర్థము పల్లవిలో నుండును. దాని 

వి నరణమే. = వివరణమే చరణములో నిబంధింపబడును. 

పల్లవిలోని థావ మొక వాక్యములో ముగియకున్న 

యొడల రెండవ వాక్యమును అనుపల్ల విగా చేర్చి 

రచించుట కలదు. ఇట్లు పదరచనముల. కొక అచ్చుకట్టు 

అఖండ 

వంపొ 

చెక్కు విభాగములు 



ఆఅప[భంశము 

న్వరూపమును కల్పించి, తరువాతి పదక ర్లలకు అన్న 

మయ్య ఒక చక్కని పథమును తీర్చి దిద్దినాడు. 

రాయలసీమలో వ్యవహోరముననున్న ఎన్నో రుచిగల 

పలుకుబళ్ళు అన్నమయ్య _ పదములలోనికి ఎక్కినవి, 

ఆతని పదములనుండి 

" కవీశ్యరుల రచనములలోనికిని ఎక్కినవి. వ్యావవోరిక 

భాషను విశ్ళంఖలముగా వాడి అన్నమయ్య తనకుగల 

స్వాతంత్ర్య రసికతను వెల్త డించినాడు, ఆపదముల 

(పయోగముతో రచనము నహాజముగా, నజీవముగా 

నుండి భావతీ[వతను చక్కగా వ్యక్తము చేయజాలినది. 
అధి భెౌతికానుభ వములలో అన్నమాచార్యులు ఎక్కు. 

వగా భావించినది శృంగారము. ఆ ళృంగారమును 

గూడ ఆధ్యాత్మిక పు మట్రమునకు ఎక్కించిన మవో 

పురుషు డాయన. ఆ పదములను వాడుకొని ఆనందింప 

గలవారు అట్లు పొడ లేనివారును 

పద్యములుగా చదువుకొని ఆనందింప గలిగినంత స్వతం|త 

మయిన అర్ధభావ రచనల యందచందములతో నిండిన 

నిధు లాయన పదములు. నంగీత సాహిత్యనిధియగు 

అన్నమయ్యలోని సాహిత్యాంళము  కేత్రయ్యగాను, 
సంగీతాంశము త్యాగయ్యగాను అవతరించెనని (శీ వేటూరి 

(పథభాకర శాస్త్రేగారి అభీ బాయము, వారి అభి పాయ 

ములో అతిశయో క్రి ఆవంతయు లేదు, 

ఆ పలుకుబళ్ళు "“రాయలనాటి 

అదృష్టవంతులు. 
లు 

తి. కో, రా. 

అప[భంశము ;= మనకు తెలిసినంత వరకు అప 

(థ్రంశ శబ్దమును [పయోగించిన |పొచీనుడు భగవంతు 

డైన పతంజలియే (భూయాంసోఒపళబ్లాః అల్బీయాంన 
శృద్దాః, బవావో౭పభం శాః, 

తద్యథా- గెరిత్య స్య శబ్దస్య గావీ గోణీ గోతా గో 

పోతలికా “ఇత్యేవ మాదయో అవ(భం శాః' _ మహో 

భామ్యము). ఆ సందర్భముననే “అపళబ్దిమ నెడు మాటయు 

నాతడు వాడినొడు, అనగా, అతని దృష్టిలో ఈ రెండును 

పర్యాయపదము లన్నమాట. మహాభాష్య కాలము 

నాటికి “అపభంళశము” ఒక భాషగా. తయాశైనదని 

చెప్ప వీలులేదు. సంస్కృత భిన్నములైన పదముల 

నన్ని టిని అప|భంశములని భామ్య కారులు తలచినట్లు మన 

మూహింపవచ్చును. కనుకనే సంస్కృత భిన్న ములన్ని యు 

పృకె_క న్యహి శబ్దన్య 

అపళబ్దములే అని దండి అనెను. (శా స్తేంశు సంస్క తా 

దన్య దప్యభంళత యోదితం _ కావ్యాద ర్భము) పతంజలి 

“నే? శబ్బ్దమున కొసగిన రూపాంతరములు (పాకృత 
థాషలలో-ముఖ్యముగ 'మహారాస్టి)"లో కనబడుచున్న వి. 

శ్వేతాంబరుల భాష యైన యర్గమాగధిలో గూడ ఈ 

[ప్రయోగములున్నవి. సంన్కృ తేత రముల నన్నిటిని కలిపి 
అపష్యభంళ ములనుటలో నే_ఆ నాటివారికి.సంన్క్మృతము వె 

నున్న అభిమానమును ఇతరముల వై నున్న అసమ్మ తియు 

స్పష్ట్రమగును. 

| పాకృతములు అనువూటతో (పాచీనులు వేటిని: వేరు 

పరచిరో చెప్పుట చాలకష్టము, అశ్లే, అప్మభంళ శబ్దమున 
కును వారొనగిన వ్యాఖ్యలు ఒకతీరుగలేవు. (|పాక్ళత 
మేవాఒప్యభంశఃఅని రుధటుడు అనెను.) నాట్య శాస్త్ర 

కారుడు న ప్రభాషలను విభాగించెను. (మాగధ్య వంతి జా 

(పాచ్యా శూర సేన్యర్ధ మాగధి, వాహ్లీ కాదాతీణా 

త్యాశ్చ సవభాషాః (పకిర్తి తాః ఎ నాట్యశా స్తే వాటిలో 

ఆయన అప్మభంళమును జేర్చియుండలేదు. కాని అర్ధ 
మాగధిని మాతము చేర్చియున్నాడు. (చేటీనాం రాజ 

పు[తాణాం (శేష్టినాం చార్ధ మాగ ధీ) భరతుని నాట్య 

శా(స్త్రమందు అప భంళ శబ్ద పయోగమున్నది. ఆతడు 

దినిని “విభష్ట్ర మనెను. “అభీర భావి యని పల్కెను. 
దండియు భరతుని మతమునే అనుసరించి, కావ్యము 

నందలి ఆభీరాది భామలు అపభంశములని పలికెను. 

(ఆభీరాదిగిరః కావ్యే వ్వపభ్రంశ ఇతీరితాః - కావ్యా 

దర్శ్గము)ఈ ఆఖీరాది భావలేవో ? “పాకృత లతణము, 
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నందు భామలు ఆరనిచెప్పబడినది, (నం న్హృృతం (బాకృతం 

చై వా౬ప[భంశః పిశాచినీ మాగధీ శారసేనీచ షడ్భా 

పూళ్చ (వకీర్తి తాః - (పాకృత లక్షణ) వాటిలో అవ 

(భంళ మునకును న్థానమ బ్బెను. కానీ. అర్లమాగధథి, చూళిక 

మొదలైనవాటిని అత డెగురగొశ్టను. భరతుని లవణ 
ములో. చోటు దొరకిన అర్ధమాగధికి, ఇందులో పుర 

స్మృతి కలుగలేదు. కొందరు |పాక్ళతములు - పదు 
నెనిమిది అనిరి.  కువలయమాలా కథా కారుడైన ఉద్యో 
తనుడు పదునెనిమిది [పాకృ్ళత ములను చూచాయగా 

చూపుటకు [పయత్నించెను. నాటి, ఆంధ దేశమునందును 

గర్హాటకము నందును దేశ భేదము లుం జెనట. ఇంత లెక్ట 



బెట్టినను, ఆ భాషలు ముగిసినవికావు. అందుకే ఆతడు 

“పారిన బర్చరాదులు' అని ఆది శబ్దముయొక్క_ మరుగు 

జొెచ్చెను. మృచ్చకటిక- ము దారాకస కారులు రూడ్ర 

ఉద్యోతనుని అభిపాయమునే _ అంగీకరించినట్టున్న ది. 

(బహువిధ చేశ వేవ భాపాచార సంచారవేదినో, నానా 

వ్యంజనాః [పణిధయః, ముదారాక సే 

భరతుడు అప భంశ మునకు కొన్ని ఉదాహరణము 

లిచ్చెను. వీటికి పోలికలు అపభంళ వ్యాకరణములలో 

నున్నవి. ఈ భాష యొక్క (పకృతి (ప్రత్యయ విభాగ 

నియమములు కొన్ని శాసన  శకాలికములై న బద్ద 

[పొక్ళత ములలో కలవు. కొన్ని అపభంశ రూవములు 

[పాచీనులై న “విమలనూరి “సౌమ చరియి (8. శ 

1800) లో కనపడును. అవి పాలీభాషలో గూడ నున్న వి. 

అనగా [క్రి శ. 800 నాటికే అప్మభంశము వాడుక 

భాషగా నుండియుండును. భరతుడు దీనిని అనాగరక 

భాషయనియు, గొల్లల పలుకుబడి అనియు అవహేళన. 

"జేసెను. ఆయన శాబరికిని, అప[భంశ మునకును, భేద 

మంతగా గమనించి నట్టు లేదు. కాని, (దావిడికన్న ఇది 

భిన్నమచెను. తరువాత మూడు శ తాబ్బులకు అనగా 

భామహుని నాటి కిది కావ్యభాష అ య్యెనని ఊహింప 

వచ్చును. వలభిరాజగు ధారా సేనుడు మహో (పసిద్దుడు. 

(“సంస్కృత [పొక్ళతా౭ప[భంశ భాపాత్రయ (పతిబద్ధ 

(ప్రబంధ రచనా నిపుణ తరాంతః కోరణః') అతడొక 

వె యాకరణుడు (క. శ 600). చండుడు గూడ 

వ్యాకరణ క ర్లయే, వీరుఇరుపురును అప్మభంశమును ఒక 

భిన్న భాషగా గమనించిరి. ఈగమనింపుగూడ భామహుఎని 

నాటికి ఇది కావ్యభాషయను నిర్ణయము నే బలపరచును. 

మరిశెండు శతాబ్దములకు ఉద్యోతనుడు తన “కువలయ 

మాలి యందు అపభంళ భాగములు కొన్ని వా నెను. 

అనగా అప్పటికి అప|భంశములో__ సర్క్బత (పాకృత 

ములు చేరి. ఆ భాషకు కావ్యత్వమును , కల్పించిన 

వన్నమాట. అప|భ్రంశము మనో వారమని ఉద్యోతనుని 

అభి పాయము., కొందరు [పాక్ళత వఎెయాకరణులు 

సంస్కృతము దేవభాష అనెడు వాదమువై దండెత్తిరి. 

శ్వచళాం బరులు అర్ధమాగధి దేవభాష యనిరి. అర్ధమాగధి 

రానివాడు ఆర్యు జేకాడట ! కొందరు మాగరీ భావయే, 
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నికరముగ, దేవతలు భాషించున దని చెప్పిరి. పాలి చేవ 

భాషయన్న వారును లేకపోలేదు. శివానుచరులు 

చెశాచిని భాషింతురని యొకవాదను. వీరి గడబిడలో 

అప[భంశముగూడ దేవభాషమొ కూర్చున్నది. పె వారంద 

రును సంస్కృతమును చ్వెషించినవా లే. కువలయమాలా 

కథా కారుడు, సంస్కృతము “దుర్జన హృదయము 

వంటిది” అని (దుర్జన హృదయ మివ విషమం) నిస్సంకో 

చముగ వచించెను. 

తొమ్మిద వళతాబ్దిలో రుదటుడు అప భంళమనుట.- 

కొన్ని భాషలకు సామూహిక మైన "పేరు “ష్టో౭.[త్ర భూరి 

భేదో భూరివి శేపాదప|భంశః' (2-12) అనెను, రాజశేఖర 

మవోకవి పదవళ తాబ్టి వాడు. ఆయన డానికి సంస్కృత 

(పాకృతములతో సమానమెన గొరవ మొన గెను. 

(శ్లో. గిరళ్ళ వ్యాది వ్యాః (పకృతి మధురాః |పాకృత 

ధురః | సుభవ్యో౬ ప|భ్రంశస్సరస రచనం భూతవచనం. 

రాజశేఖరుని బాలరామాయణము). * సరస్వతీ కంఠా 

భరణ * కర్తయగు భోజుడును, దశరూపక క్రర్తయగు 

ధనంజయుడును ఇచ్చిన ఉదాహరణములను జూచినప్పుడు 

అప|భంశమందు అప్పటికే పెద్ద సాహితియున్నట్లు 

తోచును. అందుచే రాజశేఖరుడు న్యాయ మేశేసినాడని 

వీంచును. 

పురుషో త్రము డోక బౌద్ధ్మపాకృత వై యాకరణుడు. 

అతడు తూర్పుదేశపువాడు. ఆతని నాటికే అప|భ్రంశము 

శిప్ప భాష. అత డా భాషకు కొన్నీ లక్షణములను వచిం 

చెను. తాను చెప్పక వదలినవి శిష్ట ప యో గముతో 

ఊహించికొనవలెననెను. (శేషం శిష్ట (ప్రయోగాక్ ). నిమి 

సాధువు రుద్రటుని కావ్యాలం కారము వై వ్యాఖ్యానిం 

చుచు, కొన్ని సూత్రములను ఒకానొక (వాకృత వ్యాక ర 

ణము నుండి ఉదాహారించెను. ఆ వ్యాకరణము చేరేమా 

నిమిసాధువు చెప్పలేదు. కాని ఆ ఉదాహరణములను 

చూచినపుడు అప్థభంశములో చాలమట్టుకు తూర్చునాట 

వ్యవవోరములో నున్న మవోరా ప్రి) చేరియుండును 

అనిపించును. నిమిసాధు వొనగిన వ్యాకరణమునే పామ 

చం|దుడు విపులీకరించి (వా వనే మో! నిమిసాధువు 

“అపభంశళమందు చాలమట్టుకు శారసేని.మాగధి అను 

రెండుభాషలలక్షణములు చేరియుండును” అనెను. ఆనాడు 
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ఆఅపభ్రంశము 

“శారసేని “మాగధి” లేక “మవోరాస్ట్రి)”: అను నీళెంటి 

కలయికతో అపభ్రంశము రూపొందుచుండెనేమో ! లేక, 

ఆ భాషలకు పరన్పర వినిమయ మైన నుండియుండును. . 

నిమిసాధువు ఈ భాషల కన్నిటికిని (పాక్ళతము అనునది 

సామాన్య నామ మనెను. ( పాణిన్యాది వ్యాక రణోదిత 
శబ్ద లక ణేన సంస్క రణాచ్చ సంస్కృత ముచ్యతే | తథా 

(వాకృత భామైవ కిం చిద్వి శేష లతణాత్ మాగధిశా 

భణ్య తే; తథా |పాక్ళత మేవ కించి ద్విశేషాత్రైళాచికం | 
శారసేన్యపి (పాకృత భామెవ, తథా [పాకృత మేవా౬ 

వ భంళః=నిమిసాధు కృత కావ్యాలంకార టివ్పణి). అప 

(థంశమునకు ఒక (ప్రత్యేకత నంగీకరిం చినట్టి ఉదారులలో 
దండిగూడ నొక్కుడు. (కద్దా ర సహితం కావ్యం గద్యం 

పద్యం చ తద్ది ప్రాధా | సంస్కృతం (వపాకృతం చాన్య దప 

(భంళ ఇతి [తిధా - కావ్యాదర్శము,. 

మమ్మటుడు, వాగ్భటుడు, రామచంద్రుడు, గుణ 

చం(దుడు, లతావృ త్తి కారుడు, అమర 

చం[దుడు మొదలగు వె యాకరణులందరు అధునాతనులు, 

ఈ వెయాకరణులు అప భంశము అన్ని [పాంతము 
లందును సమానమైన గౌరవముగల భాష అనిరి, ఈ 

ఇవ యాకరణులందరును అప భంళ శబ్దమునకు “అన్ని 
దేశములందున్న వ్యావవోరికము” అని అర్దము. చేసు 
క న్నట్లున్నది. ఈ అభ్మిపాయమునే వాగృటుడు “అప 
(భంళన్తు యచ్చుద్ధం త త్తద్దేశేషు భాషితం.” (వింత) 
అని న్పష్టముగ అనెను. ఇళ్లే విముధర్మో త్తర కారుడు 
కూడ అది అనంతమ నెను. (అపభంళం తృతీయంచ తద 
నంతం నరాధివ ! దేశభాపా విశేషేణ తస్యాంతో నేహ 
విద్య తే). హేమచందుని నాటికి అది సంస్కృత- పాక్ళత 

ములనల సాహిత్య భామగా వరిణమించెను. అందుచేత 

కావ్యకల్బ 

దానీనాతడు వ్యావవోరికము కంచు వేరు అనెను. 
పౌమచందుని తరువాతి వెయాకరణులు- ఆభాపా 
న్వరూవ నిరూవణములో చాల తారుమారు పడిరి. అశ్సు 
ఈ భావ. [పచారముననున్న [పాంతమును గురించియు, 
వారికొక నిలుకడ మైన నిర్ణయము లేదు, దాతీణాత్య 

'దేశములందు కొన్ని భాగములలో [పచారమున నున్న 
భాష “అవభ్రంశి మని వారియూహా. ఇక (త్రివిక్రముడు 
సింహారాబు, రామచం[దుడు మొదలై నవారికి శేవల 

సాహిత్యదృష్టై. అందుచే చారి అభీ పాయములు ఈ 

విషయమున అంతగా [ప్రమాణము లనుటకు వీలులేదు. 
పాణిని సాధించిన రూవములకంచు భిన్నములైన 
వన్నియు అప[భంశములుగా వారు వ్యవహారించిరి. 

“నకల జగజ్జంతూనాం వ్యాకరణాదిఖి రనాహాత సంస్థా 

రస్ఫహాజో వచన వ్యాపారః (పకృతిః, త త్పభవం, 

నైవవా [పాకృతం” (నిమిసాధు)_ 
మూడవ శతాబ్రీనాటికి అపభ౦ళ ము విభష్టభాష. 

ఆరవ శతాద్టినాటి కది అఖీరభావమ. అవ్పటికి దానికి 
“అవవాంస-అవవాట్టి అను పదములు పర్యాయములుగ 
నుండెడివి. ఆ నాటిశే.దానిని కొందరు సాహితీభావగా 

నంగీకరించిరి. ఇది యొక “[పొంతీయభాషి అని వారి 
అభి పాయము, ఈ వాదమునకు నాంది యొనర్చినది 

'“చండుి డను ఎ యాకరణుడు. వలభిరాజగు ఛారా 

సేనుని తా[మశాననము ఈ భావలో మొదటిది. (కీ. శ, 
1100 వరకు అది శిష్ట భాషగా నుండెను. పం(డెండవ 

శతాద్దియందు-[గామ్య భాషకంశు ఇది భిన్న మై-సాహితీ 
భాషగా నరిణమించెను. ఈ కాలము “అప భంళి” భాషకు 

వనంతము. 

తొమ్మిదవ శ తాట్టినుండి అప E ౦ శబ్దమును 

(పాంతీయ భాషలకు వాడుచు వచ్చిరిగచా! అశు 

(ద్రేర్ధి?, “దేళ్ళ్య??, “దేధిమతిి “దేశీ ప్రసిద్ధ: ఇత్యాది 
శబ్దములను కూడ వ్యావహోరికముల నుర్దేశించియే 
వాడరి. మరి “అవభంశము" వీటికన్న భిన్నమా ? లేక్ర- 
వాటిలో చేరినదేనా ? భరతాచార్యుడు దేశ భాషాళద్ద 

. మును= “అపభంశి*మును కొంచెము తక్కువగ జూచి 

నను దానిని [(పాకృతములకు అన్నిటికిని సామాన్య 
నామముగ వాజెను, ఆయన దేశిమతళబ్ద్బ ములకు ఉదా 
హరణము లేవియు నియ్యలేదు. తరువాత పాదలి పుడు- 

“దేశివయని' శబ్దముతో అప భంశమునుగాక మవోరాస్ట్రిని 
నినేశించెను. చండుడు దేశీ పసిద్ధ్ద శబ్దమును-సంన్మృత 
(పాకృ్ళతభిన్న ముల నన్నిటిని తెలుపుట'కై ఉపయోగించెను. 

అం శేకాని-ఒక' నిర్దిష్టమైన వ్యావవోరిక భామను నూచిం ' 
చుటకు కాదు. అప[భంళ కవులు మా(త్రము తొమ్మిదవ 
శతాబ్దినుండి. “దేశి పదమును తమ (గ్రంథములలో 
నుపయోగించిరి., కామశాస్త్ర; కర్తయిన వాత్సా§ 
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ఆపభ్రంశము 

“శారసేని” “మాగధి” లేక “మహారాష్ట్ర” అను నీశెంటి 

కలయికతో అప|భంశము రూపొందుచుండెనేమో ! లేక, 

ఆ భాషలకు పరస్పర వినిమయమైన నుండియుండును. 

నిమిసాధువు ఈ భాషల కన్నిటికిని (పొకృతము అనునది 

సామాన్య నామ మనెను. ( పాణిన్యాది వ్యాకరణొదిత 

శబ లత ణేన నంస్కరణాచ్చ సంస్కృత ముచ్యతే | తథా 

(పొక్ళత భామైవ కించిద్విశేవ లకణాత్ మాగధికా 

భణ్యతే |! తథా |పాక్ళత మేవ కించి ద్విశేపాతై శాచికం | 

శారసే సన్యపి [పాకృత భా_ైవ,. తథా (పాక్ళత మేవా౬ 

పభంళః=నిమిసాధు కృత కావ్యాలంకార టిప్పణి). అప 

(భంశమునకు ఒక ప్రత్యేకత నంగీకరించినట్టి ఉదారులలో 

దండిగూడ నొక్కుడు. (శద్దాగ్భె' సహితం కావ్యం గద్యం 

పద్యం చ తద్ది ప్రాధా | సంస్కృతం (పాక్ళతం చాన్య దప 

(భంళ ఇతి (తిధా - కావ్యాదర్శము). 

మమ్మటుడు, వాగ్భటుడు, రామచం[దుడు, గుణ 

చం[దుడు, లతావృ త్తికారుడు, అమర 

చం దుడు మొదలగు ఎ యాకరణులందరు అధునాతనులు, 

ఈ వె యాకరణులు అప భంశము అన్ని (పాంతము 

లందును సమానమైన గారవముగల భాష అనిరి, ఈ 

,వెయాకరణులందరును 

కావ్యకల్ప 

అప[భంశ శబ్దమునకు “అన్ని 

దేశములందున్న వ్యావహోారికము” అని అర్ధము చేసు 

కొన్నట్లున్నది. ఈ అభి పాయమునే వాగ్భటుడు “అప 

[(భంళన్తు యచ్చుద్ధం తత్తద్దేశేషు భాషితం. (2.8) 

అని స్పష్టముగ అనెను. ణే విష్టుధర్మో త్తర కారుడు 

కూడ అది అనంతమ నెను. (అప|భంశం తృతీయంచ తద 

నంతం నరాధిప! బేళభాపా విశేషేణ తస్యాంతో నేహ 

విద్య శే). పామచం|దుని నొటికి అది సంస్కృత -| పాక్ళత 

ములభలె సాహిత్య భాషగా పరిణమించెను. అందుచేత 

దానినాతడు వ్యావవోరికము కంళొ వేరు అనెను. ' 

హేమచందుని తరువాతి వెయాకరణులు= ఆభాషా 

స్వరూప నిరూపణములో చాల తారుమారు పడిరి. అశ్లే 

ఈ భాష. [పచారముననున్న [పాంతమును గురించియు, 

వారికొక నిలుకడయైన నిర్ణయము లేదు, దాతీణాత్య 

దేశములందు కొన్ని భాగములలో [పచారమున నున్న 

భాష “అపథంళి మని వారియూహా.. ఇక '|తివి|క్రముడు 

సింహరాజు,  రామచం[దుడు మొదలై నవారికి కేవల 

సాహిత్యదృప్ట. అందుచే వారి అభీ పాయములు ఈ 

విషయమున అంతగా [పమాణము లనుటకు వీలులేదు. 

పాణిని సాధించిన 

వన్నియు 

“సకల జగజంతూసాం వ్యాక ర ణాదిభి రశాహాత నంసా 
జ U7 

రూపములకం ళు భిన్నములైన 

అపభ్రంశ ములుగా వారు వ్యవహారించిరి. 

రన్సవాజో వచన వ్యాపారః (ప్రకృతిం, త్మత్పభవం, 

సైవవా ప్రాకృతం” (నిమిసాధ్యు--- 

మూడవ శ తాబ్దినాటికి అప[థ౦ళ ము విభష్టభాష. 

ఆరవ శశాబ్దినాటి కది ఆఫీరభావ. అప్పటికి దానికి 

“అవహాంన-అవవాట్ట' అను పదములు పఠ్యాయములుగ 

నుండెడివి. ఆ నాటికే-దానిని కొందరు సాహితీభావగా 

నంగీకరించిరి. ఇది యొక “పొంతీయ భాష అని వారి 

అభ్మిపాయము. ఈ వాదమునకు నాంది యొనర్చినది 

“చండు డను వైయాకరణుడు. వలభిరాజగు ధారా 

సేనుని తా్యమశాసనము ఈ భాషలో మొదటిది. |కీ. శ, 

1100 వరకు అది శిష్ట భాషగా నుండెను. పం(డెండవ 

శతాబ్దియందు-[గామ్య భామకంక ఇది భిన్న మై-సాహితీ 

భాషగా సరిణమించెను. ఈ కాలము “అప భంళి” భాషకు 

వసంతము. 

తొమ్మిదవ శతాబ్రినుండి అవ ప భ 0శ శబ్దమును 

(పాంతీయ భాషలకు ాొడుచు వచ్చిరిగచా ! అశు 

లలద్రే స్థ “దేశ, “దేరినుతి' దేశీ ప్రసిద్ధ ఇత్యాది 

శబ్బ్దములను కూడ వ్యావహారిక ముల నుర్దేశించియే 

వాడీరి. మరి '“అపభంళము”” వీటికన్న భిన్నమా 1 లేక- 

వాటిలో చేరినదేనా ? భరతాచార్యుడు దేశ భాపాళబ్ద 

మును “అప|భంశి'మును కొంచెము తక్కువగ జూచి 

నను చానిని [పాక్ళత ములకు అన్ని టికిని సామాన్య 

నామముగ వాజెను, ఆయన చేశిమతశళబ్ద ములకు ఉదా 

హరణము లేవియు నియ్యలేదు. తరువాత పాదలి పుడు 

ఆ"దేళివయని' శబ్దముతో అప|భంశమునుగాక మవోరాస్ట్రి ని 

నిస్చశించెను. చండుడు దేశీపసిద్ధ క బ్రమును-నం స్కృత 

(పాకృతభిన్న ముల నన్నిటిని తెలుపుటకై_ ఉపయోాగించెను. 

అంతే కాని=ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యావవోరిక భామను సూచిం” 

చుటకు కాదు. అప|భంక కవులు మా[తము తొమ్మిదవ 

శతాబ్దినుండి “దేశి” పదమును తమ (గంథ ములలో 

నుపయోగించిరి. కామశాస్త్ర కర్తయెన వాత్సా§ 
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అపభంశము 

అందును నటి మొదలై న పొ[తలు గానావనరముల౦దు 

(పాకృతమును వాడుచుండుట మన మెరిగిన దే. 

కువలయ మాలాకారుడు అప|భంశము “సంస్కృత 

(పొకృత = ఉభయ ళుద్దాళుద్ధపద సమతరంగ రంగదవల్లు" 

వన్నాడు. ఆ భామ “నవ వావృడ్డలద [ప్రవాహ పరిఫ్లావిత 

గిరి నదీనద్భశ ముగ” నమవివమమైనదట, “[వణయ కువిత 

(ప్రియ (ప్రణయినీ సముల్హాపసద్భశళిమట ! కాని, వై శాచి 

అంత కం శును మధుర మెనదని ఆతని యూవా. 

'ఛవిన త్తకవో అనునది అపూర్వమైన కావ్యము. 

దీనిని “జకోేబీ” మహాశయుడు కీ. శ. 1918 లో తొట్ట 

తొలుత [పకటించెను. ఇది సాహిత్యమున కాతడు చేసిన 

గొప్ప సేవ. 

పుష్పదంతుడు అపభంశ కవులలో రత్నమువంటి 

వాడు. అతని పరెంత సుందర షూ పలుకు కూడ నంత 

నుందర మే. 'మవో పురాణము” “ణాయకుమార చరివు” 

“జసహార చరివు' అనునవి ఈతడు రచించిన [గంథములు. 

ఈ మూటి యందును బోధింపబడినది జనధర్మ మే. కాని 

ఆ ధర్మమును బోధించుటకు ఆత డెన్నుకొన్న పద్ధతి చాల 

మనోహారమెనది, ఆయన వాడిన వృత్తములు [పజా 

జీవితముల నుండి పరికొన్నవి. ఆ ఛందన్సునకు పేరులు 

కూడ మన మీనా డెరుగము. పుష్పదంతుని కావ్యములు 

చదువునప్పుడు పచ్చనిచేలనడుమ, నువాసితము లై నతోటల 

నడుమ నడచిపోయినట్లుండును. ఆ కవులకు [పజాజీవిత మే 

జీవగజ్జి. వారెంత యుత్పేగకించినను ఆ యలంకారములు 

సామాన్య (పజల హృదయములలో తోచు నుక్చేకలే, 

నేలవిడిచిన సాము వారెన్నడును చేయరు. క్లిష్టములైన 
విపరీత కల్పనలు, స్వభావముతో సంబంధములేని తపాలు 

సంస్కృత కవుల కే చెల్లినవి. పుష్పదంతుడు చెప్పిన మారి 

'దేవళము, పోతులరాజు, బలులొనగుట-. ఇట్టి దృశ్యము 

లను నెటికిని మనము పల్లెలలో చూడవచ్చును. (పాళ్ళత 
కావ్యము (వాయగలవానికిని, దానిని చదువగలవానికిని 

కూడ ఆకవులు నమస్కారము పెట్టినారు. ఈ ఇరువురి 

అదృష్ట మంత గొప్పదట ! కుంద (పనూనములను మాలగా 

(గుచ్చుటకును, కుపిత యైన [పియుఠాలి నోచార్చుటకును, 
(పొక్ళత కావ్యమును చదువుటకును తెలిసిన అద్భష్ట వం 
తులు కొందరే అని “వజ్జలగ్గి కారుని సవాలు. 

రాగ రాగ (వాకృతములను జక్కగా చదువు సం|ప 

“చాయ మే పోయినది. సంస్కృత నాటక కారులు శాస్త్రము 
కొరకై. [పొకృతములను (వానినే కాని వాటివై సాను 
భూతి సామర్థ కములు కలిగి కాదు. అందునను వారు 

వాడుకొన్న వి మవోరాష్ట్రి', మాగధి వంటి వే. నీచప్యాత 

ములు అగుదుగ చె శాచివంటి భాషలను అక్కడక్కడ 

వాడును. ఒకరీతిగ వీరందరిలో మృచ్చకటికా కారుడు 

మిగుల సావాసి, ఈనాడు ఈ భావలలో కృషి యొనర్చ 

వలసిన భారము పరిశోధకులు, పండితులు, రసజ్ఞులు 

మున్నగువారిపె నున్నది. 

'పు.నా. 

అపేక్ష - సరఫరా :- ఈ (ప్రపంచమున ఎ ఖ్లైడలను 
[పజలు ఏదో సమయమందు పదోకొంత [(శమవడు 

చుందురు. రిక్షావాడు ఉదయమునుండి సాయంతము 

వరకు ఎండలో చానలో రికా లాగుచుండును. కూలి 
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వాడు సామానులు మోయుచునో, పొలములో నాట్లు 

వేయుచునో ఉండును. పదిగంటలగునరికి పట్టణములలో 

కందిరగల పుట్టరీతిగా కారులమీద, .సై కిళ్ళమీద, శాలి 
నడకను పిన్నలు పెద్దలు మహావవావహాముగ కార్యా 

లయములకు పోవుచుందురు. [పపంచమున (వతి మాన 

వుడు ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నుడై ధనార్జనశై కష్టించు 
చున్నాడు గదా ! ఎందులకు మానవుడింత కష్టించును 1 

ఈ ఆర్థిక వ్యాపారము వలన మానవునకు కలుగునదేమి? 

అనంత మైన ఈ ఆర్థిక వ్యాపారమునకు మూల 

కారణము మానవుని వాంఛలు. ఈ వాంఛలను సంతృప్తి 

పరచుట్యకై వస్తువులను ఉత్ప త్తి చేయవలెను. వన్తూత్పతి, 
సాధనములు పరిమితములు. పరిమితము లై న వస్తూత్ప శ్రి 
సొధనములతో బహుళమగు మానవ వాంఛలను సంతృప్తి 

పరచు సమస్య యె ఆర్థిక శాత్రమందలి ముఖ్య వస్తువు. 

అపకు (Demand): అపేక్ష అనగా "ఒకనికి ఒక 

వస్తువును కొనుటయందు గల వాంఛ. ఒక్క వాంఛ 

మా[తమేగాక దానితోపాటు. కొనుగోలు క్రి యుండి. 

ననే అది *అపేక' అనబడును. ఒక వస్తువునుండి తాను 
పొందు (ప్రయోజనము (060) ను బట్టి అతడు ఎక్కువ 
గాని, తక్కువగాని మూల్యము (Price) ను ఇచ్చుటకు 

ఇష్టపడును, ఇది ఆ వస్తువునకై అతనియందుగల 'అ పేక” 



యొక్క బలమును నిర్ణయించును. పీదైనను ఒక వస్తువు 

నశకై ఒక వ్య క్తికిగల అ పేష వేర్వేరు మూల్యములున్నపు 

డెట్లు మారునో శెలిపెడు దానిని “అ పేవపట్టి' అందురు. 

ఒకడు అరటిపండ్లు జకొ్క-కగాపండు ఒక వఎసయగుచో 

ఒక డజను పండ్లను కొనును, కాని పండు రం0డుపైన 

లగుచో అరడజను మాత్రమే కొనును. మూడు వెస 

లగునచో నాలుగింటిని మాతమే కొనును, దీనికి కారణ 

మేమన అతని పరిమిత ఆదాయములో అరటిపండ్లు 

అతని కొసగు [ప యోజన మునుఐట్టి కేటాయింపబడిన 

వాటా 12 సెసలు మాత మే. అంతకుమించి అరటిపండ్ల 

కొరకు అతడు ఖర్చు పెట్టినచో తదితరములగు వస్తువులలో 

ఎంతో కొంత భాగము త్యాగము చేయవలసి యుండును. 

ఈ 12 వెసలలో మూల్యము హౌెచ్చుగనున్న తక్కువ 

పండ్లను, తక్కు_వగనున్న ఎక్కువ పండ్లను కొొనగల్లును. 

ఇంతియేగాక ఇతర వాంఛలను తీర్చుకొను అవనరము 

ఎక్కువగ నున్నచో అనలు అరటివండ్లను కొనుటయే 

మానివేయవచ్చును. వేర్వేరు తమతమ 

(పొబల్య మునుబట్టి అతని ఎన్నికలో (పాముఖ్యమును 

పొందును. ఆ [పాబల్య మే అత డేయే వస్తువులను 

యెంశెంత కొనవలయునో నిర్లయించును. (ప్రతివ్యక్తి 
ఇళ్లు వివిధ వాంఛల సంతృ _ప్రివల్ల కలిగాడు (ప్రయోజన 

మును తూచితూచి తన ఆదాయమునుండి సాధ్యమైనంత 

(ప యోజనము లభించు విధముగ తన వాంఛలను 

సంతృప్తి పరచుకొనుచుండును. ఒక వ్యక్తియొక్క 

ఈ |పవ_ర్తన మానవ నమాజములందు కొనువారందరి! 

వర్తించును. ఈ [పవర్తనము ననుసరించియే “అజా 

సిద్ధాంతము'. (పవచింవబడినది, ఇది యే మన "మూల్యము 

పాచ్చిన అపేక్ష తగ్గును. మూల్యము తగ్గిన అ పెత 

పాచ్చును” అనెడి సూత్రము. 

సరఫరా (Supplies) :. ఒక వస్తువు యొక్క నిల్వల 

నుండి వేరువేరు మూల్యములకు వర్తకులు అమ్మజూపు 

వస్తు పరినూణమును *నరఫరా అందురు, ఒక వస్తువునకు 

కొనువారు ఇచ్చుమూల్య మునుబట్టి విపణియందు సరఫరా 

మారుచుండును. విపణి యందు మూల్యము హౌచ్చినచో 

వర్తకులు అధికలాభములు పొందుటకై ఎక్కు వ నరకును 

.అమ్మజూొపుదురు. మూల్యము తగ్గినచో తక్కువ సరకును 

వాంఛలు 
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అమ్మజూపుదురు, దీని నే “నరఫరాి సిధ్ధాంతమందురు. ఇది 

అపేజూ సిధ్ధాంత మునకు వ్యతి రేకముగ నడచుచుండును. 

ఏలయనగా కొనువారు సాధ్యమైనంత చవుకగ కొనుటకు 

[పయత్నింతురు. వర్తకులు సాధ్య మైనంత (ప్రియమగు 

మూల్య మునకు అమ్మజూాతురు. వర్తకులు వేర్వేరు 

మూల్యములకు ఎంతెంత పరిమాణముగల రకును 

సరఫరా చేయుదురో తెలియజేయునది "సరఫరా పట్టి 

అనబడును. 

మూల్యము (Price) :. విపణియందు వ వస్తువు యొక్క 

మూల్యమెనను ఆ వస్తువు యొక్క అపెక్ష, నసరఫరాలవై 

ఆధారపడియుండును. ఒక విపణి యందలి అపేక్ష పట్టని 

సరఫరాపట్టతో పోల్బిచూచిన యెడల ఏదోఒక మూల్యము 

వద్ద విపణియం "దా వస్తువునకు గల అవేత, నరఫరాలు 

సరినమానముగ నుండును. ఇట్లు నరఫరా, అ పేకలను 

సరినమానము చేయగల మూల్య మే ఆ వివణింరుం దా 

వ స్తువుయొక్క._ 'నిళ లమూల్య ము° (Equilibrium Price) 

తరచు విపణి యందలి అపేక్ష యొక్కయు, సరఫరా 

యొక్కయు పరిస్థితులనుబట్టి మారుచుండు మూల్యమును 

"వివణి మూల్యము' (Market value) అందురు. గడియా 

రములోని లోలకము వవిధముగ ఒక మధ్య బిందువును 

ఆధారముగ చేసికొని అటునిటు ఊగునో అశ్లే “విపణి 

మూల్యము' నిశ్చల మూల్యము నాధారముగ చేసికొని 

ఆల 
గ 

-హెచ్చుచు, తగ్గుచు ఉండును. తాత్కాలికముగ విపణి 
మూల్యము పాచ్చినను, తగ్గినను తుదకు నిశ్చల మూల్య 

ముతో సమానమగును. నిళ్చల మూల్యముకంకు విపణి 

మూల్యము హెచ్చుగా నున్నచో వర్తకులు ఎక్కువ 

సరకును నరఫ రా చేయుదురు. 'అపేక తక్కువగా 

నుండును. కావున విపణిమూల్యము నిశృలమూల్యముతో 

సమానమగును. నిశ్చలమూల్యముక ౦కు విపణిమూల్యము 

తక్కు వగానున్నచో అ పేక పాచ్చును. సరఫరా తక్ట్హువగా 

నుండును. అప్పుడును విపణిమూల్యము నిశ్చల మూల్య 

ముతో సమానముకాక తప్పదు. 
ఉత్పత్తి వ్యయము (6005 01 production) ;. ఆర్థిక 

శాస్త్ర వేత్తలు విపణియందు ఒక వస్తువు యొక్క 

'మూల్యము ఎట్లు నిర్లయింపబడునను (పథాన సమస్యను 
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[పథమమునుండియు చర్చించుచు నేయున్నారు. ఈసమస్య 



అప్పయదికీతులు 

వైన ఆనేక వాదోపవాదములు చెలశేగినవి. అయినను 

కొన్ని ముఖ్యాంశముల వై ఏకాభఖిపాయము కలదు. 

మూల్యము విపణియందలి సరఫరా, అ పేక్షల స్థితిగతులను 
బట్టి నిర్లయింపబడును. ఇంకను నునిశితముగ పరీతించి 

నచో నరఫరా పక్షమున ఉత్పత్తి వ్యయమును, అపేజా 

పక్షమున (ప యోజనమును మూల్యమును నిర్ణయించునసి 

తేలుచున్నది. సరఫరా స్థితిగతులను నిర్ణయించునదిగా 

ఉత్పత్తివ్యయము మన దృష్టిలో ముఖ్యాంశమగు 

చున్నది. ఉత్ప త్తివ్యయ మనగా నేమి? ఒక ఉత్పత్తి 

దారుడు ఒక వస్తువును ఉత్ప త్తిచేయుటకు అవసరమెన 

ఉత్ప త్తి సాధనములను సంతరించుకొనుటకు కొంత ధన 

రూపమైన వ్యయమగును. దానినే ఉత్పత్తి వ్యయమం 

దురు. ఇందులో అనేక రకములగు ఖర్చులు చేరును. 

(అ) ముడినరకులను కొనుటకగు వ్యయము (ఆ) కూలి 

ఖర్చులు. జీతములు. (ఇ) వ్యాపారమం దుంచిన చెట్టు 

బడినై వడ్డీ. (ఈ) మరమ్మతు ఖర్చులు (ఉ) నిర్వవహణశై 

సామాన్యముగ ఇవ్వబడు [వతిఫలము (ఊగ) వ్యాపార 
ఖర్చులు. ఉదా ; [పకటన ఖర్చులు, అమ్మక పు ఖర్చులు 

ఉత్పత్తి వ్యయము = మొదలైన ఖర్చులతో కూడియుం 
డును, పరోకుముగ కూడ .వ్యాపారమున కొంత వస్తు 

సముచాయము, కొందరి [శమ ఉప యోగింవబడి యుండ 

వచ్చును. ఉత్పత్తిదారు తానె నిర్వాహకుడు, ఆసామి 
లేదా సొంతచారుడు అగుచో అతనికి చెందిన యం|తాగార్గ 

స్థలము పై అధై, పెట్టుబడివై వడ్డీ, నిర్వవాణము చేసినందు 
లకు అతనికిచెందు [పతిఫలము=వీటిని అతడు-ధనరూవమున 

'చెల్టీంపకున్నను వాటిని ఉత్స శ్రి వ్యయములో య థార్థ 

వ్యయభాగములు (8210030 గా పరిగణింపవలెను. .. 
వస్తువుల విలువలను గూర్చిన చర్చలలో ఇటీవలి 

వరకు ఉత్పత్తి వ్యయము ధనరూపమైన వ్యయమనియే 
భావీంపబడుచు వచ్చెను. ఇట్టి భావన పె పె ఆధారపడి చేయ 

బడిన వాదనల సారాంశము మూల్యము వల్లనే 

మూల్యము నిర్ణయమగునని చెప్పుట మాృాతమే. ఎందు 
వలన అనగా భనరూపమెన ఉత్స _త్రీవ్యయ ము కూడా 

మూల్య మే. ఒక వస్తువు యొక్క మూల్యము ఉత్పత్తి 

చారునిచేత చెల్లింపబడినపుడు అదియే ఆతని ఉత్పత్తి 
వ్యయములో ఒక భాగము అగును. అట్లయిన ఉత్స త్తి 

వ్యయము యొక్ష్త యథార్థ స్వరూప మేమి ? ధనరూవ మైన 
ఉత్పత్తి వ్యయముల నిజన్వభావమును కనుగొనుటకు 

అనేకులు యత్ని ంచిరి, ఉత్పత్తి సాధనములు పరిమిత 
ములు. ఈ పరిమితమైన ఉత్ప త్తిసాధనము లొక్కొాక్కటి 

కొంత పరిమాణములో ఒక ఉత్పతి శాఖలో వినియో 

గింవబడు నెడల మరి యొక ఉత్ప త్తిశాఖ వాటిని 

వినియోగించు అవకాశము కోల్చోయిన దన్నమాట. 

మొదటి ఉత్ప త్తి శాఖలోనికి ఆయా ఉత్ప త్తి సాధనము 
లను ఆక రించుటకు అధమము అది రెండవ శాఖలో 

గడింపగలిగినంతటి వతిఫల మైనను ఇవ్వజూవవలెను. 

కావున ఒక వస్తువును ఉత్ప త్తి చేయుటకగు వ్యయము, 

అందు ఉపయోగింపబడిన సాధనములతో మరియొక 

వస్తువును ఉత్ప త్తిచేసిన చానికుండెడి విలువనుబట్టి నిర్ణయ 
మగును. తుట్టతుదకు శేలునదేనునగా ఒక వస్తువు యొక్క 
యథార్థ వ్యయము ఆ వస్తువును ఉత్ప శ్తి చేయుటకు 

ఉపయోగింవబడిన సాధనములు మరొక విధముగ 

ఉపయోగింపబడనందువలన తా వగ ము చేయబడిన 
[పయోజనమునకు సమానము. పరిమితమైన సాధనము 

లతో బహుళములగు వాంఛలను సంతృప్తి పరచుట 

అసాధ్య ము గాన కొన్ని వాంఛలను త్యాగము చేయుట 

తప్పనినరియగును. అందువలననే యథార్థ వ్యయము 

త్యాగము చేయబడిన [ప్రయోజన పరిమాణమును తెలియ 

జేయును. 
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అల్ల కె. పు. 

అస్పయదీక్షితులు ఫ్ ఆచార్యదివీ, తు అనబడిన ' 

నరసింహా దీకితులు - విజయనగరాదీళుడగు కృష్ణరాయల 

(కీ.శ, 1509-1580) ఆస్థానకవి. ఈయన మొదటి 

భార్య స్మా రకుటుంబమునకు చెందినది. రెండవథార్య 

యగు తోటరాంబ శీ వైకుంళాచార్య వంశజ. ఈమెకు 

జన్మించిన నలుగురు కుమారులలో పెద్దవాడు రంగ 

ఈయన *అదై ్యతముకురముి, “వివరణ 
దర్పణముి అను [గంథములను రచించెను. ఈయనబొమ్మ 

మహీస్టాలుని (|కీ. శ. 1528) ఆస్థానకవిగా నుంచెను. 
అద్వ్వతము, విశిష్టాద్వైతము, పూర్యమీమాంస = 
ఈ వంశములో పూ రగా [వవేశించినవి. ఈ రంగరాజూ 
ధ్వరి కుమారు జే అప్పయదీ కి తులు. ఛారచద్వాజనగ్ శ్రుడు. 

రాజాధ్వరి. 



కాంచీపురమునకుదగ్గరనున్న అడయప్పలంఅను [గామ 

మున ఈయన కన్యామాసమున 4654వ కలివత్స 

రమున జన్మించెనం దురు, అప్పయ దితి తేంద విజయ 

ములో దీజీతులు |కీ. శ. 1558 లో జులై. 15వ తేదీన 

జన్మించెనని శివానంద యోగీం[దుడు (వాసెను. ఈ రెండు 

తేదీలకు ఆరేండ్ల వ్యవధి కన్పించుచున్నది. పదునేడవ 

శతాబ్ది చివరిభాగములో నున్న జగన్నాథపండితుడు 

ఇతనీ సమశకాలికు డను కథ లున్నవి. కాని. కాలకం 

శేశ్యరుని ఆలయము అప్పయదీకితుల ఆధ్వర్య వమున 

[కీ శ. 1582లో నిర్మింపబడెనని అడయప్పల పు 

శాసనములు తెలుపుచున్న వి. [క్రీ శ, 1549, 1566, 1601 

లకు చెందిన అడయప్పలపు శాననములలో అప్పయ 

దీకీతుల (పన క్తిగలదు. చినబొమ్మ భూపాలుని ఆస్థా 
నమున వేలూరులో చాలకాల మీతడు వసించెనని, అచట 

కనకాభిపషేకముతో "గెరవింవబజెననీ చారిత కాధా 

రముల వలన శతెలియవచ్చుచున్నడది. దీతితులు యాదవా 

భ్యుదయ వ్యాఖ్యారంభ మున రామరాయ, తిమ్మరాజ, 

చినతిమ్మ రాజులను పేర్కొనినాడు. చినతిమ్మరాజు [క్రీ శ, 

1542 నుండి 1550 వరకు సేనావతిగా నుండెను. 

ఆత ర్వాత అప్పయదీతీతులను చేరదీసినవాడు వేలూరు 

వాడగు చినబొమ్మనాయకుడు (1549-1 ర78).మొవటి 

వెంకటవతి (క. శ, 15 85) కాలమున కువలయాన౧ద 

వీధి రసాయనములు రచింపబడినవి. క. శ 1580 

నాటికే సెవప్పళాననములు ఈతని కీర్తిని కొనియాడ 

సాగినవి. తంజావూరి నేలిన నరసింహుని ఆస్థానమున 

గూడ ' అప్పయదీకితులు కొంతకాలము గడ పెను. 

పాండ్య దేశమున వసంతమండపములో వకపాదమూూర్తి 

[(పతిష్థా విషయమున, ౩ వులకు, వైప్లవులకు వివాదములు 

బయలు చేరగా, 

తీసికొనిపోయెననియు అచట దీకితులమూలమున ఆ 

(పతిష్ట నిర్విఘ్నముగా జరిగాననియు తెలియుచున్నది. 

“చిదంబర మిదం పురం [పథిత మేవ పుణ్యస్థలం 

నుతాళ్చ విన యోజ్జ్వలాః సుకృతయళ్ళ కాళ్చి శ్చ ్తాః 

వయాంసి మమనస్తతే రుపరినైవ భోగే స్పృవో 

నకించి దవా మర్ధయే శివపదం దిద్భ శే పరమ్” 

అను శ్లోకమును దీకితులు అంత్య సమయమున చెప్పిరి. 

ఆప్పయదీక్షి తులు 

డెబ్బది రెండేండ్లు నిండిన తరువాత చిదంబర మున మరణిం 

చిరి. దీనిని బట్టి అప్పయదీకితులు కీ. శ, 1525 |పాంత 

మున జన్మీంచిరనియు, (కై. శ, 15956 (పొంతమున మర 

ణించిరనియు చెప్పవీలగుచున్నది. 

అప్పయ దీకితులు నూటనాలుగు [గ్రంథములను 

రచించెనని నీలకంఠదీతీతులు శివలీలార్ల వమునచెప్పినాడు. 

వీటీలో ఆత్మార్పణ స్తుతి యనబడు శివపంచాశిక, ఆర్యా 

శతకము, దశకుమార చరిత సంగహము, పంచరత్న 

స్తవము, శివకర్లామృతము, చై_రాగ్య శతకము, ఆనంద 

లహారి, భకామర స్తవము, శాంతి స్తవము, రామాయణ ' 

తాత్పర్య నిర్ణయము, రామాయణ తాతృర్య సంగ 

వాము, రామాయణ సార_స్తవము, రామాయణ సార 

సం|గవాము, భారత స్తవము, వరద రాజాష్ట్రక ము, ఆదిత్య 

సో[తరత్న ము, శివ కామి స్తవ రత్నము, శివమహిమా 

కలిక_స్తవము అనునవి కావ్యములు. వనుమతీ చిత సేన 

విలానమను నాటకము కూడ ఒకటి ఇతడు రచించినది 

కలదు. ఇతడు వేదాంత దేశికుని కావ్యములను, గోవింద 

దీతితుని హారివంశసార చరితను, కృష్ణమి[శుని | ప్రబోధ 

చం[దోదయమును వ్యాఖ్యానించెను. 

దీకితులు వేంకటపతిరాయల అనుజ్ఞ ననుసరించి, 

. కువలయానంద కారికలు అను అలంకార [(గంథమును 

తిరుమలనాయకు డీతనిని మధురకు 
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రచించితినని చెప్పికొనినాడు. రంగరాజాధ్వరియే 
ఈయనను వేంకట పతివద్దకు పం వెనని ఆశాధరు డనినాడు. 

ఈ కారికలను తన చం[చాలోకము నుండి దొంగిలించినా 

డని జయదేవు డీతనిని తన |పసన్నరాఘవమున ఎత్తి 

పొడిచినాడు. కాని చం[చాలోకములోని అలంకార (పక 

రణమున కీకారికలు వార్తికములవంటివి. చిితమీమాంన 

యను మరియొక అలంకార శా (గంధమును ఇతడు 

రచియించినాడు. ఈ (గంథము అతిశయోక్తి (అలంకా 

రము) తో ఆగిపోయినది. దీనిని ఖండించుటకు జగన్నాథ 

పండితుడు చితమీమాంసా ఖండనమును రచించి, అంత 

టితో నాగక, తన రనగంగాధరమున మాటిమాటికి దడి . 

తులను ఎ త్తిపొడుపు మాటలతో నిందించుచు విమర్శించి 

నాడు. కాని అప్పయదీకిత రచితమని చెప్పబడు 'ఆంధత్వ 

మాం|ధ భాపాచ నాల్పన్య తవసః ఫలమ్” అను శ్లోకమును 

బట్టి దీతీతులు తెలుగుదేళము నందును, తెలుగు భాష 



అప్పయదీక్షి తులు 

యందును మిక్కిలి యాదరముకలవాడని తెలియు మున్నది. 

శబ్దార్థ సంబంధములను వి వేచించు వృత్తి వార్హికమును 

దీతీతులు రచియించినాడు. 

భట్టోబీ దీకీతులు వేదాంత శాస్త్రమును అప్పయ 

దీతీతులవద్ద అభ్యనించెను. భట్టోజీ సిద్ధాంత "కౌముది 

మొదలగు వ్యాకరణ [గ్రంథములను రచించిన తర్వాత 

వేదాంతము చదువవలెనని అప్పయ్య దీక్షితుల ఇంటికి 

చేరినపుడు, ఆతడు తన శకౌముదిని శిష్యులకు పాఠము 

చెవ్చుచుంజెనట ! పొఠమైన తరువాత తనపేరు, వచ్చిన 

పని, భట్టోజీ విన్నవించుకొనెను, కాని తన పేరు చెప్పక, 

శిష్యులతోపాటు కౌముదీ పాఠమును వినినందులకు 

నేతుస్నానము చేసిరానిదే భట్టోజీతో ఇతర విషయము 

లను (ప్రస్తావించ వీలులేదని అప్పయ్యదీకితు లన్నారట ! 

యథావిధిగా సేతుస్నానము చేసివచ్చి, భట్టోజీ వేదాంత 
మును చదువసాగ నట, 

అప్పయ్య దీక్షితులు ధర్మశా(న్త్రములలో (ప్రవీణుడు, 

బాల వితంతువైన తన పుత్రికకు పునర్వివావాము చేయ 

సంకల్పించియు ఆతడు ధర్భశా(స్త్రములకు,నంఘ మునకు. 

ఆచారమునకు వెరచి, ఊరకుండెనని చెప్పుదురు. అప్పయ 

దీకితులు ఖండబేవునిచే మీమాంనక మూర్ణన్యు డని 

[పశంసింపబడినాడు. అతిదేశ లక్షణ  వునరా షేవము, 

పూర్వమీమాంసా విమయస౦[గవాదీపిక, ధర్మ 
మీమాంసా వరిభాన,  విధిరసాయనము, ఉప[కమ 

పరా|క్రమము, నాద నక్ష[తమాల, మయూఖావలి, చిత 

పటము అను పూర్వ మీమాంసా (గంథములు ఇతడు 

(వాసినవి. భాట్ట మీమాంసకు డై నను అప్పయ దీతీతులు 

ఇచటగూడ [కొత్త సిధ్రాంత ములను తెచ్చెను, (పకర 

ణాంతరము గూడ కర్మ భేద [ప్రమాణ మేయని [(బహ్మ 
సూత్ర శాంకరథాష్య వేదాధికరణమున తన పరిమళ 
వ్యాఖ్యలో నిరూపించినాడు. వాద నత[తమాలలో 

నవ్యన్యాయభాష గలదు, వాక్యార్థ విచార మెన ఈ 

(గంథమున. ముఖ్యమైన పూర్యోతర మీమాంసాధి 

కరణములు వివేచింపబడినవి, శాన్ర్రుదీపిక వె వ్యాఖ్య 

మయూఖావళి, శ్లోకవా రిక దృష్ట్యా లఘువాదర్హిక మన 
బడిన చితపటమున పూర్వ మీమాంసా శాత్రుములోని 

అధికరణములు సంజీ_ప్పముగా [పతిపాదితములు, 

పూర్వ మీమాంసాశా(నన్హ్ర విషయములను పూర్తిగా 

వేదాంత [గంథములలో గూడ చొవ్పించిన అప్పయ 

దీకితులకు స్మార్త వైప్పవములు శెంశును |పేమా 

స్పదములే, అనేక విశిప్లా దై ప్రత (గ్రంథములను వ్యాఖ్యా 

నించినను, 

“వు హేశ్వ లే వా జగ తామధీశ్యరే 

జనార్దన వా జగదంత రాత్మని 

నవస్తుభేద (పతిపత్తి రస్తుమే 

తథాపి భ క్రి స్పరుణేందుశేఖ రే” 

అని కాంచీపురములో నొక పండితనభలో అవ్నంయ్య 

దీకితులు పల్కెనట ! శివునకును, విమ్ణువునకును వస్తుఖేద 

(పవృ త్తి లేకున్నను తనకు శివునిపైననే చిత్తము నిలిచి 
యున్నదట. 

(శ్రీకంఠుని ఇవ వేచాంతమును ను పతిష్టితము 

చేయుటకు (శ్రీకంఠ భామ్యమునకు శివార్క మణిదీపిక 

అను వ్యాఖ్యను, ?వాదై పత నిర్ణయము అను [గంథమును 

రచించి ఇతడు శైవ విళిష్టా చై దై. వ్రోమును | పవచించి 

నాడు. విశిష్టా చై దె ఏత వ్యాప్తి 'రామానుజుడువ లె 

ఈయన శవ వేదాంత rn నిరంతర కృషి 
సలిపనుు అనేక మీమాంసా న్యాయములకు విశిష్ట 

తాత్పర్యము [పాముఖ్యము ఇతనిచే చూపబడినవి. 

న్యాయ రజామణి, పరిమళ, 

హాము అను దీకితుల వేదాంత (గ్రంథములు అతి ముఖ్య 

మెనవి. 

కల్పతరు వ్యాఖ్యకు టీకగా [(వాయబడిన పరిమళ 
వ్యాఖ్యలో దీతీతులు అవచ్చేద వాదము, నానాజీవ 

వాదము, (క్రమము క్తి, సర్వముక్షి మొదలగు విశిష్ట 

సిద్ధాంత ములను సోవప త్తికముగా నిరూపించినారు. 

అదె షత వేదాంతమున గల భిన్న భిన్న సిద్దాంతములను 

సమ్మగముగా . నొకచో చేర్చబడిన మవో[గంథము 

సీచాంత లేశ సంగ 
థి 

శంకర భాష్య వ్యాఖ్యయగు భామత్సిపైగల 

సిద్ధాంత లేశ సం|గహము, వ్యవవోరమున భాట్టమీమాంస 

కుడు, వేదాంత, మార్గమున భామతి. |ప్రస్థానావలంటి, 

భ్ క్రిమార్గమున వాచ. చ్వ్వెతియు నగు అప్పయ దీతీతులు 

సర్వతోముఖ పాండిత్యము, అద్వితీయ ప్రతిభ గల మవో 

వ్యక్తి. 
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అఫనాశీ నికితిన్ :- రష్యాదేశములోని త్వెర్ 
నగరనివాసియెన అఫనాశీ నికితిన్ అను వర్తకుడు, 

హిందూ దేశమునకు య్యాత 

కావించిన ఐరోపీయులలో 

నొకడు. హిందూదేశమును 

గూర్చియు, ఇచ్చటి జనులను 

గూర్చియు ఆ కాలములోని 

రష్యా (పజలలో చిత విచ్శిత 

మెన అభి (పా యములు 

వ్యాపించి ఉం జెడివి. అనేక 

నదులను దాటి, సము [దము 

లను తరించి, పర్వతములను 

అధిగమించి, ఎన్నో కష్టముల 

కోర్చి హిందూ దేశమునకు 

అఫనాశీ వచ్చెను. ఇచ్చట 

తాను కనులారగాంచిన వింత 

లను, విశేషములను ఆత 

* డొక (గంథముగ (వానెను. 

ఆతని దినచ ర్యాత్మక మైన ఆ 

(గంథము పెరు “మూడు సముద్రములు దాటి నేను 

కావించిన యాతలు ” అనునది. 

అఫనాశీ 1469 మొదలు 14/2 వరకు హిందూదేళ 

ములో ఉండెను. ఆనాలుగేండ్లలో ఆతడు తాను గాంచిన 

విశేషములను (వాసియుంచిన దినచర్యా[గంథ ము చరి [త 

కారులకు అత్యంతోపయు క్త మైనది, 

ఐరోపీయు లెందరో (వాసిన విషయములకం"ు అఫనొళీ 

[(వాసిన యంళము లెంతో సానుభూతిని, సూత్మ గవాణ 

క క్తిని వివేచనను వ్య క్రీకరించుచున్నవి. 

రష్యను చారణులు, ఆనాడు తము చేళములో 

వ్యాపారాదులు కావించు విచేశీయులందరి పర్లు, ఊర్లు, 

కీర్తి ఉగ్గడించుచు, పాటల్నువాసి, గానము చేయుచుండెడి 

వారు. వాటిలో అనేక హిందూ వర్తకుల సర్లు కనబడు 

చున్నవి. 

వోల్లానదిమీద పడవ (ప్రయా యాణముచేసి, కాస్పియను 

సము[దము చేరుకొని అచ్చటినుండి డెళ్ళెంట్, బకూ 

శేవులమీదుగ పర్షియా చేళమునకును, అచ్చటినుండి 

అఫనాశీ నికితిన్ 

ఆకాలమునాటి 

28 

హిందూ చేశములో 
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అఫనాకీ నికితిన్ 

హిందూ దేశమునకును అఫనాశీ [పయాణము చేసెను. 

పర్యటన కావించుచు నాలు 

గెండ్లుండి, తిరుగు పయాణములళో తిలిజోంద్ మీదుగ, 

నల్లసముద తీరముననున్న జినోవా వర్తకస్థావరముల 

కును, అచ్చటినుండి త్వెర్ నగరమునకును అతడు పో 

దలచెను. కాని తన జన్మస్థానము చేరకుండగ నే, మార్గ 

మధ్యములో అఫ'నాళీ మృత్యువుపాల బడెను, 

అఫనాళీ పారసీక చేశములో గుజ్జములనుకొని వాటిని 

హిందూ దేశమునకు తీసికొని వచ్చెను. వాటి కిచట మంచి 

గిరాకీ కలదని యాతడు శెలిసికొనెను. హిందూచేశము 

నుండి రంగు దినుసులను, సుగంధ దవ్యములను తీసికొని 

పోవలెనని ఆతని ఉద్దేశము. కాని స్థలమార్గమున [ప్రయా 

ణముచేసిన యెడల [తోవపొడుగునను పన్నులు చెల్లింప 

వలసి వచ్చుననియు, సము దమార్గమున పోయిన యెడల 

పన్నులబాధ లేకున్నను ఓడదొంగల చేతులలో వడి 

సర్వనాశనమగుట తప్పదనియుతాను ఆకులపడియున్నట్లు 

అఫనాళీ తన దిన చర్యా గంథములో | వాసికొ నెను. 

తన దీర్హమగు యా తానంద ర్భృములో ఆక్చర్య 

కరములయిన విషయముల నన్నిటిని ఆతడు (వాసి 

యుంచెను. హిందూచేళములోని జంతువులు, పతులు, 

జనులు, దేవాలయములు, రాజభవనములు, ఆచార వ్యవ 

వారములు, వాతావరణము మున్నగు విషయముల 

నన్నిటినిగూర్చి అఫనాశీ తన దినచర్యలో [వాసియుంచెను. 

ఉత్తర హిందూస్థానములోని ఒక స్థానిక [పభువును 

గూర్చి ఆతడిట్లు (వాసెను : “ఈకరాబు భవనమున కేడు 

ద్వారములున్నవి, ఒకొ్క్కాక్కంా ద్వారముకడ నూర్లురు 

భటులు కావలియుందురు. రాజభవనము అద్భుత ముగను, 

మహావై భవోపేతముగను ఉన్నది. భవనపు లోపలిభాగ 

మంతయు బంగారునీటి మలామా చేయబడి యున్నది. 

కుడ్యములనిండ చితములు కలవు. శిలలవై నగిషీ 

పని కలిగిన బంగారు రేకులు పొదిగి యున్నారు. 

రాజు లోభికాడు. ఆయన శకెందరో భార్యలు కలరు 

ఆతని నైన్యములో పది వేలమంది ఆశ్వికులు, వబది వేల 

కాల్బలము బంగారు అలంకారములుగల ఇన్నూరు పను 

గులు కలవు. రాజు వనుగు సె ఊరేగుచున్నప్పుడు ఆయన 

ముందు నూర్గురు కాపాళముల నూదువాలు, రెండు 



ఆవిసీనియా (ఇథోపియా) 

వందలమంది నాట్యక త్తెలు, బంగారు జీనులుకల గుట్ట 

ముల్టపై నెక్కిన మున్నూర్లురు ఆళశ్వికులు, నూరు వానర 

ములు, ఇతర పరివారమును నడచుచుండుట కాననగును. 

అన్నిటిని మించి ఒక పవిత మేతములోని బుద్ద 

దేవుని మవోా చేవాలయము ఈ విదేశీయ యా  త్రికుని 

ముగ్గుని చేసెను “బుద్ద దేవాలయము చాల పెద్దది. 

విశాలమైనది. ఆ దేవాలయము రష్యా దేశములోని 

క్వెర్ నగరమంత విశాలమైనది. ఆ దేవళము శిలా 

నిర్మితమైనది. ఆ శిలలవై బుద్ద దేవుని పవిత్ర కథలన్నియు 

చెక్కబడి యున్నవి. ఆ మహాత్ముడు ఎన్నిజన్మ లె.శ్తెనో, 

ఏయే అవతారములను దాల్చెన్సో ఎన్నేన్ని అద్భుత 

మావోత్మ ములను కావించెనో, ఆ వివరము లన్నియు 

శిలల చె చితించబడిన వి. ఒకప్పుడు మానవా కారము 

తోను, ఇంకొకప్పుడు గజాననాకారముతోను, మరొక 

ప్పుడు వానరాకారముతోను, మరికొన్ని నందర్భము 

లలో భయంకరమైన మృగ శిరన్సుతోను, ఏడడుగుల 
వాలముతోడను.... శే ఎన్నెన్నో రూపములతో ఆ 

దేవుడు ఈ శిలా శిల్ప ములలో కన్పించును. 'బుద్ద'చేవుని 

అద్భుత జన్మవిశేషములను సందర్భిం చుటకు, హిందూచేళ 

మంతటినుండియు అసంఖ్యాక జనులు ఈ దేవాలయము 

నకు వత్తురు. రాతిలో చెక్కబడిన ఒక మహోన్నతమైన 
బుద్ధ వ్మిగహూ మిచ్చట కలదు. ఆ శిలామూ ర్తి చేయియె త్తి 

నిలచియుండును. ఆయన తోక శరీరమును చుట్ట బెట్టు 

కొని యున్నది. ఆయన ముఖము వానర ముఖమువలె 

నున్నది. బుద్ధుని ఎదుట నల్లరాతిలో మలచిన మహోన్నత 
మగు వృషభ మొకటి కలదు. ఈ వృషభమువై బంగారు 

నీటితో చక్కని అలంకారములు చితింపబడి యున్నవి. 

ఎంద రెందరోవచ్చి, ఈ వృషభరాజముయొక్క శాలి 
గిట్టను - ముద్దిడుకొని, దానిని, బుద్దుని పుష్పములతో 

పూజించి పోపుదురు. 99 

ఈ విదేశీయుడు హనుమంతుని వ్మిగహామునుచూచి 
బుద్ద వి గహమని పొరబడియుండును. హిందూరదేశము 

లోని వివిధ దేవతా విగవాములను గుర్తించుటలో విజే 
కీయులు పలువురు ఇ్త తీకమకలు పడుచుందురు. 

ఏది యెట్టున్నను అఫనాశీ నికితిన్ యొక్క దినచర్యా 
[గ్రంథము నేటికి అయిదు శ తాబ్ద్బ్దములనాటి భారతీయ 

దృశ్యములను మనముందుంచి ఎంతయో చారి తక 

[పొముఖ్యమును వపాంచుచున్నదనుటలో నంచేహము 

లేదు. 

మ. జ. రొ. 

అవిసీనియా  (ఇథోపియా): చరిత్ర: తూర్పు 
ఎప్పుడు స్థాపిం వబడ్డదో 

శెతిసికొనుటకు సరియైన ఆధారములులేవు. కాని అచటి 

ఆఫిశాలోని ద్ర రాజ్యము 

గాథలను బట్టి నేటికిని ) అధికారములో ఉన్న రాజవంశము 
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కీ. పూ. 1000 [పాంతము నాటిదనియు ఆ రాజవంశము 

వారు సాలమన్ రాజుకుమారుడై న మెని వెక్ యొక్కయు, 

చీేబారాణి యొక్కయు వంశీయు లనియు చెప్పబడు 

చున్నది. “షేబారాణి జ్యేష్ట పుత్రుడు ఈ రాజ్యమును 

నంపాదించినాడట ! “షీబా” అనగా ఇథోపియా అనియు, 

తన తల్లి పేరనే ఈ రాజ్యమునకు “ఇథోపియా” అని పేరు 

"పెట్టినాడనియు వాడుక. 

కీ.శ. మొదటి శశతాబ్దమునాటికి ఇథోపియనులు 

చేగనులుి అనబజెడివారు. అనగా రకరకాలైన చేవతా 

పూజలను చేసెడివారని అర్థము. డీ శ. నాల్గవ శతాబ్ది 

ములో ఇథోపియారాజు “కావెక్” కై) స్తవ మతమును 

స్వీకరించెను. కా-వెక్ కై9_న్తవులు క.) _న్తవులం దొక 

తెగవారు. వీరెక్కువగా ఈజిప్టు, ఇథోపియా మున్నగు 

ఆఫ్రికా దేశములలో నే వ్యాపించి ఉండిరి. కాసెక్ 

చర్చికి సర్వాధికారి ఈజిస్ట రాజ్యములోని అ లెగ్జాం 

[డియాయం దుండువాడు. ఆరవ శతాబ్దములో ధో 

పియారాజు ఎజ్జనము[ ద | పొంతమును స్వాధీన పరచు 

కొని ఆమార్గముగా అరేబవియానై దండయా[త సలిపి 

“యమన్” అనెడు సారవంత మైన రాష్ట్రమును జయిం 

చెను. నాటినుండి 50 పండ్రదనుక “యమన్” ఇథోపవీయా 

రాజ్యభాగముగా ఉండెను. ఈ కాలముల్లో నే ఇథోపియా 

[పపంచములోని వివిధ చేశములతో సంబంధములు కలిగి 

అభివృద్ది నొందెను. 

క్రీ. శ. వడవ శతాబ్దములో మహమ్మదీయులు (పబలి 

ఈజిప్ట్రను జయించిది. ఎజ్జసము[ ద తీర్యపాంతము వారి 

స్వాధీనము య్యెను. ఇథోపియా తన పూర్వాన్నతిని 

కేలోయి ఏకాకియైనది. ఆతరువాత కొన్ని శశాబ్ది 

ముల వరకు ఇథోవియా కల్లోల పరిస్థితులలో నుండెను. 



అది అంతఃకలవోలతో, విదేశీయుల దండయా[ తలతో 

విచ్చిన్నమయ్యెను. 16 వ శతాబ్దములో ఇథోపియా రాజు 

మహమ్మదీయులనుండి తమ్ము రతింపుమని పోర్చుగల్ 

రాజును కోశిను. కోరిన నహాయము లభించిను. ఇథో 

పియా మహమ్మదీయుల పహాస్తగతము కాకుండ రమింప 
బడెను. అబే కాలములో రోమన్ క్యాథలిక్కు [ప్రచార 

కులు ఇథోపియాలో [పవేశించి ఇథోపియా రాజును 

క్యాథలిక్కు మతమును స్వీకరింపుమని బలవంత ముచేసిరి. 

కాని |పజలు వారిని |వతిఘటించిరి. చివరకు కావెర్ 

కై) _న్తవమె నిలిచిపోయెను. విదేశీయులందరు బఇహిమ్మ 

రింప బడిరి, అయినమ “*జేమ్సు [బూస్” వంటి పరిశోధ 

కులు ఇథోపియాకు వచ్చుచునే యుండిరి, 

\ “70 

రెండవ కియోడోర్ ఆత్మహత్య చేసికొనెను. కొంత 

కాలమునకు (బిటిష్ సైన్యము దేశమును విడిచి 
పోయెను. 

తరువాత మైగర్ రాష్ట్ర గవర్నరు ఇథోపియా 
రాజయ్యను. శాని “పోవా రాష్ట్ర పాలకుడు “మెనిలిక్” 

అనువాడు ఇటలీ సవోయముతో ఇథోపియాను ఆక 

మీంచుకొ నెను. 1889 వరకు మెనిలిక్ కు ఇథోపియా 

. అంతయు స్వాధీన మయ్యెను. ఇటలీకి మెనిలిక్కు 

నవాయము చేయుటలో స్వార్థము లేకపోలేదు. మెనిలిక్ 

విజయము తరువాత ఇటలీవారు తాము ఇథోపియా 

(అప్పటికే అవిపసీనియా అని పిలువబడు చుండెడిది. 

అబిసీనియా అనునది అరబీ పదము) సంరతకులమని 

బ్రముల . దనుక చేశము | 
. అంత౩కలహాములకు గురి . 

యయ్యెను. ఈ అంత . 

ర్యుద్ధములవల్ల అ నేక 

[పొచీనభవన ములు నాశన | 

మైనవి. 

19 వ శతాబ్దములో . 

“కాసా అను నొక || 

సరచారు శతువులవె |ా _ 

విజయముపొంది శెండవ || ౪ 

ధియోడోర్ అను బిరుద | | 
ముతో రాజయ్య ను. » 

కీ. శ, 1818-1868 మధ్య ళో 
: గజం లో 

ఇధో పియా ఇతనికి స్వాధీన | 

టనుడులాాన న ఉద్ధాటిం చీరి, చానితో 

. మెనిలిక్ కును ఇటలీకిని 

| వైరము (పొస్తించెను. 

| 1895 లో ఇటాలియన్ 
. సైన్యములు అవిసీనియా 

| వె చాడిచేసెను. కాని 

| అపజయమునే పొంచెను. 
| కొంతకాలము యుద్ధము 

|| జరిగిన తరువాత ఇటలీ 

' అబిసీనియా స్వాతం|త్య 

మును అంగీకరించెను. ఎట్ట 

| నమ్ముద తీర పాంతమును 

| (నేడు ఎర్మిటియా అనబడు 

చున్నది) కోల్పో యొను. 

| మెనిలిక్ ప్రాన్స్, [బిటన్ 
| చేశాలతో న్న్న హాము మయ్యెను. 2వ ధియో | | 

డోర్ (పాచీన ఇథోపియా సా|మాజ్యమును పునరుద్ద 

రింప వలెనని [పయత్న ము చేసెను. కాని విఫలుడ య్యెను. 

థియోడోర్ నిరంకుశుడు, అతనికి |బిటిష్ వారితో 

తగాదా వచ్చెను. 1864 లో ఇథోపియాలోని బీటిష్ 

రాయభారిని, అతని అనుచరులను బంధించెను. 186 లో 

భొంబాయినుండి. రాబర్హు “సీపియర్ ఆధిపత్యమున 

(బిటిమ్ సైన్యము ఇథోపియా-పెబడి రాజధానిమయైన 

మాగ్గాలాడును _ 1868 లో స్వాధినపరచు కొనెను. 

చేసెను. ఇతని "కాలములో అభినీనియా అభివృద్ధి చెం చెను. 

దేశములో ర లుమార్గము నిర్మింపబటెను. న్యాయ 

శ్యాన్ర్రము రూపొందింప బడెను. మెనిలిక్ కు తర్వాత 

వచ్చిన “లిజియాస్" అనురాజు ఇస్తాంయత |పచారము 
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చేయబూని తతృలితముగా సింహాసనమును కోల్పో 

యెను. అతని అనంతరము మెనిలిక్ కుమా శె “జుడిత్” 

రాణి అయ్యెను. “రాస్ తఫారిమాకొ నెన్ . అనునతడు 

సం రతకుడయ్యెను, 



అవిసీనియా (ఇథోపియా) 

దేశములో ఆధునిక జీవన పద్దతిని (ప వళ బట్టి అభ్యు 

దయమునకు రాస్ తఫాొరిమా కొనిన్ పాటుపడెను. 

1928 లో ఇథోపియా నానాజాతి నమితీ (League of 

Nations) తో సభ్యత్వమును పొం చెను, జుడిత్ రాణి 

యొక్క మరణానంతరము 1980 లో మాకొనెన్ 

“హతే సెలామేీ” అను బిరుదముతో ఇథోపియా చక 

వర్తి యయ్యెను. 

ఇటలీ సా[మాజ్య తృవ్షచెత అవిసీనియాను బెదరించ 

మొదలు పెట్టినది. 1984 లో ఎర్మిటియావై వు ఎన్నో 

సరిహద్దు సంఘటనలు జరిగెను. అక్టో బరు 8, 1985 నాడు 

ఇటలీ అదిసీనియాై దాడిచేసెను. [బిటివ్ వారు [ఇంచి 

వారు చేసిన సంధి (పయత్నములు విఫలమయ్యును. 

ఆధునిక యుద్ధ సాధనములతో, విమాన చాడులతో 

ఇటాలియను సేనలు అబిసీనియాను నాశనము చేసెను, 

అవిసీనియా రాజు నమితి నవహాయమును 

అర్థించెను, కానీ లాభము లేకపోయినది. మే 5, 1986 

నాడు ఇటాలియవ్ సైన్యములు ఇధథోపియా రాజధాని 

యైన “అడిస్ అబాబా” లో |పవేశించెను. ఎర్మిటియాను, 

ఇటాలియన్ సోమాలి లాండును, ఇథోపియాను కలిపి 

“ఇటాలియన్ తూర్పు ఆఫికా” అని వేరు పెట్టిరి 

ఇటాలియనులు వలన రాజ్యమును బలపరచిరి, అబి 

సీనియావారు గెరిల్లా యుద్ధమును (వారంభించిరి, 

ఇటాలియనులు చేశ ములో రోడ్డులు నిర్మించి గెరిల్లా 

దళములను తరుముటకు [పారంఖించిరి, 1988 లో “హే 

'సలామహేో బిటనులో తలదాచుకొ నెను. ఇంతలో ' రెండవ 

(ప్రపంచ సం[గామము వచ్చెను. అబిసీనియా కూడ యుద్ద 

రంగమయ్యెును. అబిసీనియా రాజు 1941 లో (బిటిప్. వారి 

సవోయముతో స్వదేశము చేరుకొని ఇటాలియనులతో 

యుద్ధము సాగించెను. విజయము పొంచిను. “వాలే 

చెలాషే” మరల అబిసీనియా చక్రవర్తి (మే 1941) 

యయ్యును. తరువాత మి[త రాజ్యములతో చేరి జర్మనీ, 

ఇటలీ, జపాన్ చేశములవై అతడు యుద్ధమును (పక 

టంచెను. యుద్ధానంతరము ఐ క్యు రా జ్య సమితి 

(U.N. 0.) లో అవి సీని యా చేరిపోయెను, 
1945 లో ఆనమితి భార్టరువై సంతకము చేసిన 50 చేశా 
లలో అవిసీనియా కూడ ఒకటి. 

నానాజాతి 

అబిసినియాలో విద్య ఆరోగ్య రవతణము పరిళమలు 

రవాళా సౌకర్యములు మున్నగువాటిని అభివృద్ధి 

చేయుటకై ఐక్య రాజ్య నమితీ యందలి వివిధశాఖలు, 

అమెరికా దిటన్ దేశములు తోడ్చడుచున్నవి. చేశము 

అభివృద్ది పొందుచున్న ది. 

డిసెంబరు 2, 1950 నాడు ఎరిటియా, అభిసీనియాలో 

చేరిపోవ అనని ఐక్య రాజ్య నమితి నిర్ణయించెను, ఆ నిర్ణ 

యము [పకారము 1952 లో ఎరి|టియా ఆంతరంగిక 

పరిపాలనలో సంపూర్ణ స్వపరివాలనాధి కారము గల 

రాష్ట్రముగా అబిసీనియాలో అంత ర్భాగమై పోయెను. 

ఎర టియా (వతినిధులు అబిసీనియా పార్ల మెంటు 

సభ్యులై రి, 

ఉ. రా. 

అవిసీనియా (భూగోళము) :- అవిసీనియా లేక 
ఇథోపియా అనబడు దేశము ఆఫికా ఖండములో నొక 

పెద్ద స్వతం[త దేశము. 1986 లో ఇటలీ తనలో అబినీని 

యాను కలువుకొన్నప్పటికి, రెండవ (పపంచ యుర్ధానంత 

రము, అనగా 1942 లో ఈ దేశము మరల స్వాతంత్య 

మును సంపాదించుకొ నెను. దీని చుట్టును (బీటిషు, ఇంచి, 

ఇటలీ రాజ్యము లున్నవి. ఈ దేశము చాలభాగము పర్వత 

మయము. ఈ దెళశము యొక్క విస్తీర్ణత 8,50,000 

చదరపు మైళ్ళు. దీని జనాభా షుమారు 1,00,00,000. 

దేశమంతయు మొత్తముమీద ఎత్తైనభూమి అగుటచేతను, 

పర్వత పాంత మగుటచేతను, అందు రాకపోకలకు ఎంత 

న్యూతము సౌకర్యములు లేవు. ఈ కారణము చేతనే, 

ఈ దేశములో కొంత ఖనిజసంపద ఉన్నప్పటికిని ఆర్థిక- 

అభివృద్ధి చాల మందముగా నున్నది. ఈ దేశమునకు 

సముద| పొంతము ఎంతమాత్రము లేకపోవుటచేత, ఇతర 

'దేశములతో వ్యాపారమునశకై (ఖెంచి సోమలీలాండు 

లోని జిబుతిరేవు పట్టణముమీద నే అవినీనియా ఎక్కువగా 

అధా రవడవలసివచ్చినది. భూమి సారవంత మైన దగుట 

చేతను వేనవి యందు వర్గములు కురియు కారణము 

చేతను, ఈ దేశములో వ్యవసాయము ఎక్కువగా అభి 
వృద్ధి నొందినది. (పత్తి, గోధుమ, కాఫీ, చార్లీ - ఇచ్చట 

(పధానమైన పంటలు. బ్రూనై లు నది. ఆధారము వలన 

ఎల్లప్పుడు భూమి దున్నుటకును, వ్యవసాయము చేయుట 
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కును ఇచ్చట అవసరమైన నీటి సదుపాయము ఉన్నది. 

ఎట్టి పరిశ్రమలు లేవని యె చెప్పవలసియుండును. అడవులు 

విశేషముగా కలవు. ఇనుము, రాగి, బొగ్గు, సల్ఫరు 

గనులు ఈ దేశములో ఎక్కువగా నున్నవి. చెప్పదగిన 

ఖనిజ సంపదయు, వ్యవసాయ సంపదయు ఉన్నప్పటికిని 

ఈ దేశము ఆర్థికముగా ఉన్నత స్థితిలో లేదు. దీనికి 

ముఖ్య కారణములు దేశమంతయు పర్వతమయమగుట, 

శైలు మీద గాని, నీటి మీద గాని [పయాణమున కెంత 

మాత్రము తగిన సౌకర్యములు లేకపోవుట. ఈ దేశము 

నకు అడ్జిస్ అబాబా ముఖ్య పట్టణము. అడోవా, 

గండక్ అనునవి ఈ దేశములోని ముఖ్య వ్యాపార 

కేం[దములు, 

బి. రా. రా. 

అబుల్ ఫజల్ :- అబుల్ ఫజల్ క. శ. 1551 

జనవరి 14 వ తేది యందు ఆగాలో జన్మించెను. 

ఖురానుపై వ్యాఖ్యాతయును, సర్వజ్ఞాన సంపన్ను డును 

అగు పేక్ ముబారక్ నాగోరి అను నాతనికి ఇతడు 

శెండవకుమారుడుగా జన్మించెను. అక్బరు ఆస్థానములో 

నుపసిద్ద కవి యగు ఫయిజీకి ఇతడు తమ్ముడు. తండి 

వెవు విచారించినచో, ఇతడు భారత దేశమునకు వలన 
వచ్చిన ఒక అరేబియా కుటుంబమునకు చెందినవాడు. ఈ 

కుటుంబము తొలుత సింధులోను, తరువాత జోగ్ పూరు 

నందలి నాగోరులోను స్థిరనివాన మేర్ప్చరచుకొనెను. 

అందుచేత (ప్రజలు అబుల్ ఫజల్ తండియగు చక్ 

ముజారకును నాగోరీ యని పిలుచుచుండిరి. అబుల్ 

ఫజల్ పుట్టుకకు కొన్ని సంవత్సరములకు ముందు మేక్ 

ముబారక్ పెండ్లి చేసికొని ఆగాలో స్థిరావాన మేర్చ 

రచు కొనెను. ఐనను నాగోరీ యను పేరుతోనే [పజ 

లీతనిని చేర్కొను చుండెడివారు. తల్లి పక్షమున పార 

సీక దేశమునందు షిరాజ్ దగ్గర నున్న ఇడీజ్లో నివ 

సించుచుం జెడి రఫియాల్ దీన్ సఫాలీతో అబుల్ ఫజల్ 

బంధుత్వము కలిగి యుండెను. ఈ సఫాలీ, సిద్ధ పురుషు, 

డుగా, మవోశ్ళుడుగా (పసిద్ధిశెక్కి యుండెను. అందుచే 

స్మమాట్టు హుమాయూను ఆతని విరోధియగు షేర్ షూ 

నూరి _ ఇరువురును ఆ మహాత్ముని సలవోలను . పొందు 

చుండిరి. 

వాల అటటి 

అబుల్ ఫజల్ బాల్యమున పఠనాన క్తి గలవాడె 

తండి రకణమున అత్యుత్భాహముతో చదువుకొనుచు 
వృద్ధినొం దెను. మహదవీ సంప్రదాయము నెడ అభిమాన 
మును కలిగియున్న కారణముచేత ఇతని తం| డియగు చక్ 

ముబారక్ సెక్కు శ్లేశములకు గురికావలసివచ్చెను. ఆ 
శ్రేశములు అబుల్ ఫజల్ లేతమనస్సుా శాశ్వతము దను 
గావించెను. తన్మూలమున నే అబుల్ ఫజల్ కు సహనగుణ 
మబ్బిను. ఈ సహనగుణా భ్యాసము ఇతనికి ఉత్తరకాలము 

నందు అకృరుతో స్నేహ మేర్ప్చడుటకు మూలమయ్యెను. 
అబుల్ ఫజల్, తన మానసిక వికాసమును గూర్చి ఇనా 
యను (గంథమున (వాసికొ నెను. ఆ (వాతనుబట్టి ఇట్లు 

తెలియు చున్నది: ఐదవ సంవత్సరమున ఇతడు చదువ 

నారంఖించి పదునేనవ సంవత్సరము నాటికి ఆనాడు 
వ్యాప్తిలో నున్న విజ్ఞాన శాఖలన్నిటియందును (పజ్ఞా 

వంతు డయ్యెను. అటు తర్వాత వది సంవత్సరముల 

పాటు విద్యార్థులకు విద్యగరవుచు సమకాలికులగు పండి 

తులతో మతవిషయక  చర్చలయందు పాల్గొనుటలో 
కుతూహలుడగుచు ఇతడు కాలము గడపెను. కాని 

వైజ్ఞానిక వ్యాసంగములవలన ఇతనికి అంతశళ్శాంతి 

లభింపలేదు. అందుచేత నన్యసింపవలయునను కోరిక ఇత 

నికి కలుగుచుం జెడిది. అబుల్ ఫజల్ అన్నయగు ఫయిజీని 
ఆస్థానములో చేరవలసినదిగా అకృరు ఆవ్యోనించెను. అది 
మొదలుకొని అబుల్ ఫజల్ యొక్క మనమున ఉజ్జ్వల 

తరమైన తన భవిష్యత్తునుగూర్చి ఆశలు పొడమెను. 

అక్బరు ఆస్థానములో తన తంగడి అయిన షేక్ ముబా 

రక్ను 'ద్వేషించినవారు అ నేకులుండిరి. ఐనను అక్బరు. 

తన కొనగు (పోత్సాహామునుబట్టి ఓరిమితోడను రాజ 
భక్తితోడను తాను సేవచేసినచో అది నివృలము కాజాల 
దని అబుల్ ఫజల్ కు విశ్వాస మేర్పడెను. ఈలోపుగా 
ఫయిజీ అకృరుయొక్క- స్నేవామును సంపాదించుకొని 
దానిని నిలుపుకొనుటలో గొవ్ప నేర్పును చూపెను. 

ఆనేర్చు అబుల్ ఫజల్ యొక్క [శయస్సునకు సాధన 

మయ్యెను. 1574 [పొరంభములో అబుల్ ఫజల్ ఫయిజీ 

యొక్క. సోదరుడుగా అకృ్ళరునకు పరిచయము కావింప 

బడెను. అక్సరు ఇతనిని మిక్కిలి ఆదరముతో న్వీకరించెను. 

అందుచేత ఇతడు [పపంచ పరిత్యాగబుద్ధిని త్యజించెను. 
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ఆబుల్ ఫజల్ 

అకృరునామాలో ఇత డిట్లు తన్ను గూర్చి [వాసికొ నెను. 

“కాలము మొదట నాకు అనుకూలపడ లేదు. అందుచేత 

నేను దాదాపు స్వార్ధపరుడను, గర్వితుడను అయి సర్వ 

సంగ పరిత్యాగిని కావలయు నని నిశ్చయించుకొంటిని. 

నా చుట్టును అనేక శిష్యులు చేరిన కొలదియు నా విద్యా 

డంబరము అతిశయింప దొడగ7ను. నిజమునకు విద్యా 

గర్వముచే ఆతురపడితిని. 

అద్యష్ట్రవళమున ఏకాంత ప దేశములలో నిజమైన సత్యా 

న్వేషకుల సాంగత్యములో కొన్ని రాతులు గడపుట 

సంభ వించెను. నిర్ణనులయ్యు జ్ఞూనధనులై న పెద్దల సొంగ 

త్యము నా కానందమును చేకూ"ర్చెను, అందువలన చేను 

నేతములను తెరచితీని, అంతట సండితంమన్యుల స్వార్థ 

పరత్వము నాకు గోచరించెను. నా తం[డియొక్క ఉవ 

"దేశములు అజ్ఞానోష్థదవమున బడకుండ ఎట్టకేలకు 

నన్ను రతీంపగలుగు చుండను. నె మనస్సునకు శాంతి 

 శేదాయిను. మంగోలియా యందలి యతుల చెసకును, 

లెబనాన్ లోని మునులవై పునకును నా వాదయము 

ఆకర్షి ౦పబడ సాగను. టిబెట్ దేశపు. లామాలతోడను, 

పోర్పుగలులోని మత గురువులతోడను, పార్శీ మత 

గురువుల తోడను, “జెండా ఎవస్తా” పండితులతోడను నమా 

వేశములకొరకు ఉవ్విళ్ళూరుచుంటిని. నా స్వంత దేళపు 

పండితుల విషయమున నా కసహ్యాభావ మేర్చశెను. 

ఉదారవిషయ విచారమార్గ్లమున న|మాట్టు నాకు నేత 

కాగలడను నాళతో ఆతని. యాస్థానములో చేరుమని 

నా సోదరులును తక్కిన బంధువులును నాకు సలపవో 

నొసగిరి. వారి పొచ్చరికలను తిరస్క-రించుటకు నేను 

వ్యర్థ పయత్నమును చేసితిని. ఇప్పుడు నేను ఆనందినై. 

యున్నాను. ఏమనగా స|మాట్టు కోర్మ|పపంచమున మార్గ 

దర్శకుడుగను, వీకాంతవానమున ఆశ్వాసకుడుగను నాకు 

వకాంతవాసమున కై నా 

పాల్గానెను. 1592 లో ఇతడు ౭ండుచేల మంది భటులకు 

నాయకుడయ్యెను. 1600లో నాలుగు వేలమంది భటులకు 

నాయకుడుగా ఇతడు నియు క్తుడ య్యెను. 

“ఇబాదత్ ఖానా" లో (పతి గురువారము సాయం 

కాలమున జరుగు సమావేశములలో చర్చలు జరుగుచుం 

డెను. వీటియందు అకృరునకు అభిరుచి మెండుగనుం జెను. 

అట్టి తరుణములందు పూర్వాచాగ సరాయణులగు పండి 

తుల వివాదములను శెచ్చగొట్టుటలో అబుల్ ఫజల్ కృత 

కృత్యుడ య్యెను. పూర్వాాచార పండితులలో అంతకు 

ముందుం డెడి ఐకమత్యము లోపించెను. అక్క్చరునకు గల 

మతవిషయక నంశయములు తొలగలేదు. అవి పెంపొంద 

జొచ్చెను. అక్బరు తన నభ్యవతమునకు అబుల్ ఫజల్ ను 

నాయకునిగా నిర్హయించెను. తుదకు అబుల్ ఫజల్ 

ఉలేమా మత పండితులను చర్చలలో ఓడింపగలి గెను. 

ఐహిక విషయములలో మాతమే కాక, ఆధ్యాత్మిక విష 

యములలో గూడ పరిపాలిత [పజలు తమ స్మమాట్టును 

నాయకునిగా అంగీకరించుట ధ ర్మముఅనుమాటకు అక్బరు 

. సమ్మతించునట్లుగా అబుల్ ఫజల్ బోధించెను. ఈ నూతన 

నుత సిద్ధాంతము రాజుచే (పకటింపబడుట అబుల్ ఫజల్ 

యొక్క అదృష్ట్రమునకు నాందియ య్యెను. పూర్వాచార 

పరాయణులగు పండితులు తమ పదవులకు (ప్రమాదము 

ఉపకరించెను. నా ఛార్మిక “వాంఛయు నా నిర్దిష్ట కృత్య 

నిర్వహణ వాంఛయు అతనిలో సాఫల్యము నొంచెను.” 

అబుల్ ఫజల్ తొందరగా ఉన్నతపదవి శెక్క లేదు. 

పదునొకండు సంవత్సరములు భ క్తి తత్సరమైన సేవచేసిన 

తర్వాత మ్మాతమే ఇతడు వేయిమంది భటులకు నాయకు 

డయ్యెను. 1586 లో అనుభవవృద్ధుడెన పాఆలీ మ్మహమ్ 

తో కలసి ఇతడు ఢిల్లీ యొక్క సంయు క్ర పరిపాలనలో 

వాటిల్లుట చూచి లోబడుటకు సంసిద్ధతను నూచించిరి. 

కాని [ప్రయోజనము లేకపోయెను. -ఛీక్ ముబారక్ , ఆతని 

పతులు కలిసి తయారుచేసిన విశిష్టమైన ప్యతముపై 

ఆ పండితులు సంతకములను కూడ చేసిరి. ఈ పష్మ్యతము 

నందు సమాట్టునకు ధర్మపాలకుడనియు “ముజ్ తాహిర్” 

(అనగా ఇస్తామునకు సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారము 

లందును) అ|పమాద శీలుడగు అధికారి అనియును రూఢి 

చేయబడేను. “సత్య వతుడగు రాజు యొక్క విజ్ఞానము” 

అనునది ఒకే ఇట్లు శాసననిర్మాణమునకు మూలాధార. 

మయ్యెను. సమ న్త పండితులును, న్యాయవాదులును 
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మత విషయములలో అక్బరు విధించు శాసనములకు బద్ధు 

లగుటకు అంగీకరించిరి. పండితులు తా మింతకు ముందు 

అనుభ వించుచున్న సమున్నత స్థానమును కోత్రోయిరి. 

అక్బరునకును వారి యెడగల అనుమానములు ఆధికతరము 

లయను, 



ఈ లోపల “దీన్ _ఇ-ల్లాహీ” లేక దివ్యనుతము అనబడు 

నూతన మతమును అకృరు స్థాపించెను. ఈ నూతన మత 

పరిణామములు అబుల్ ఫజుల్ కు అకృరుపై గల పలుకు 

బడిని ఇంకను అతిశయింప జేయుటకు కారణముఅయ్యిను. 

అకృ్చరు ఆస్థానము నందలి ఉన్నతవంశీయులగు ఉద్యోగులు 

అబుల్ ఫజల్ యొడల అసూయను వహించిరి. ఇతనిని 

దక్క-నుకు పంపుట మంచిదని వారు అకృరునకు సలవో 

చెప్పిరి. అక్కడ పొసగిన ఏదైన ఒక యుద్ధములో గానీ, 

నిర్వహింపవలసిన పరిపాలనములో గాని లోటు వచ్చిన 

యెడల న|మాట్టునకు అబుల్ ఫజల్ యందు గల గౌరవ 

మునకు న్యూనత వాటిల్లునని వా రూహించుటయే దీనికి 

కారణము. యువరాజగు సలీమున (జహాంగీరు)కు కూడ 

అబుల్ ఫజల్ ఎడల అనిష్టము పర్పడియుం జెను. తనకును 

తన తం| డికిని వై మనస్యము ఏర్పడుటకు అబుల్ ఫజలే 

ముఖ్యముగా కారణభూతుడని గూడ అతడు నిశ్చయిం 

చెను. 1601 లో యువరాజగు నలీము యొక్కయు, 

తదితరుల యొక్కయు (పేరణచే అబుల్ ఫజల్ దక్కను 

నకు నైనిక కార్యని ర్వహూణమున క్రై పంపబడెను. అబుల్ 

ఫజల్ దక్కనులో అపజయమునొందునని ఇతని విరోధులు 

ఊహించియుండుట సరికాదు. ఎందుచేతననగా ఇతడు తన 

సర్వ కృత్యములను అచ్చట సమర్థతతో నిర్వహించెను. 

నై నికచర్యను నిర్వహించు విషయములో గూడ అత్యంత 

సమర్థుడు అను కీర్తిని ఇతడు పొందెను. 

ఇంతలో యువరాజగు సలీము తం|డితో కలహింప 

దొడ7ను. అకృరు యొక్క ఉన్న తోద్యోగులు కొందరు 

నలీము పతమును అభిమానించుచున్నట్లు న|మాట్టునకు 

స్ఫురించెను. అబుల్ ఫజల్ ఒక్కడే అకృరునకు నమ్మ 

దగిన బంటు అయియుండెను, ఆస్థానములో ఇతని ఉనికి 

అత్యవసరమై యుండెను. ఆ కారణములచేత ఉత్తర 

హిందూ దేశమునకు తత్ కణమే బయలుదేరి రావలయునని 

అక్చరు అబుల్ ఫజల్ కు ఉత్తరువులు పంచెను. రాజాజ్ఞ 

చొప్పున తన కుమారుడగు అబ్బుల్ రవామానునకు తన 

ద ళాధిపత్యమును అప్పగించి, కొలదిమంది అనుచరులతో 

మాత్రమే అబుల్ ఫజల్ ఆ(గాకు బయలుదేిను. బుంచేలా 

నాయకుడగు రాజా వీర్ సింగు యొక్క రాజ్యభాగము 

గుండ అబుల్ ఫజల్ |పయాణము చేయవలసివచ్చెను. 

ఆబుల్ ఫజల్ 

ఈ అవకాశమును పురస్కరించుకొని ఇతనిని హత్య 

చేయుటకు సలీము రాజాబీర్ సింగును. పేరేపించెను. ఆస్థాన 

ములో అగెరవమును పొందియున్న వీర్ సింగు, యువ 

సంతోష పెట్టుటకై దొరకిన అవకాశమును 

ఆసక్తితో పరి గహించెను. రాజ్యాఖిపి క్తుడై న తర్వాత, 

సలీము వలన తప్పక తనకు గొప్పబహుమానము లభింపగల 

దని విశ్వసించి, ఆక్వికులయొక్ల యు, పచాతులయొ క్రయు 

ఒక పెద్ద దళమును వీర్ సింగు నార్వారువద్ద నిలిపెను. 

అబుల్ ఫజల్ను, ఇతని ఆశ్వికులును బీర్ సింగు యొక్క 

సంఖ్యా బలమునకు లోబడిరి. అబుల్ ఫజల్ ఇట్లు 1602 

రాజును 

ఆగస్టు 12 వ శేదినాడు హత్య గావింపబడెను. ఇతని తల 
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అలహాబాదులో నున్న యువరాజు నొద్దకు పంపబడెను. 

శ తువగుటచే అబుల్ ఫజల్ను తానే హత్యకు పాల్పర 

చితినని సంపూర్ణమైన నిర్లక్యు భావముతో సలీము తన 

“ జీవన స్మృతులు " అను [గంథములో బహిరంగముగా 

ఒప్పుకొనెను. “నేను పితృభ క్రి గల కుమారుడను, అబుల్ 

ఫజల్ మొదలగువారు తమ దు_స్హం|తములచేత నాతండ్రి 

నన్ను |పేమింపకుండ జేసిరి అని సలీము (వాసికొచెను. 

అక్చరు అబుల్ ఫజల్ యొక్క మరణమునకు మిక్కిలి 

దుఃఖంచెను. కొంత కాలము ఎవ్వరికిని దర్శన మొసగుట 

కాతడు ఇష్టపడలేదు. అబుల్ ఫజల్ దుర్శరణమునొందిన 

పరిస్థితులను గూర్చి విని “నలీము నృమాట్టు కాగోరిన 

యెడల నన్నే చంపి అబుల్ ఫజల్ [పాణములను కాపాడి 

నచో బాగుండెడిది” అనుచు అకృరు వాపోయెను. 

అబుల్ ఫజల్ గొప్ప కా ర్యళూరుడు. అక్కరు నామా 

అను నాతని (గంథము ఆతని గొప్ప కృషికి ఒక స్మారక 

చిహ్నము. దాని తర్వాత మిక్కిలి విలువగలది ఆతని 

(గ్రంథ భాగమగు) మూడవ సంపుటము. దీనికి “ఆయిన్ - 

ఇ-అకృరీ” లేక అకృరుయొక్క నియమావళి అను చేరు 

కలదు. అకృరుయొక్క_ పరిపాలనమునకు చెందిన విషయ 

ములు తెలిసికొనుటకు ఇది అన్నిటికం౦ంశు సాధికారమైన 

ఆధారముగా నున్నది. అబుల్ ఫజల్ ఇతర (గంథములను 

ఇక్కింటిని రచించెను. * అయార్ _ఎ-దానిష్ ”* అనునది 

“అన్వర్ -ఇ-సు పాలీ” అను [గంథము యొక్క నంత ప్త 

రచనా రూపము. “మ క్తుబత్ - ఇ-అల్లామీ” లేక “ఇస్షాయీ 

అబుల్ ఫజల్ ' అను శీర్షికతో ఇతని లేఖలు అనేకములు 



అబుల్హసన్ తానాషా 

ఇతని మరణానంతరము ఇతని బంధువులచే శెండు నంపు 

టఉములుగా (పచురింపబ డెను. మహాభారతము యొక్క 

పారశీకానువాదము తోడను, “ తారీఖ్ _ఇ-అల్ఫీ ” అను 

[గంథము తోడను ఇతని నామము. సంబంధమును కలిగి 

యున్నది. గానా 

రచయితగా అబుల్ ఫజల్ సాటిలేనివాడు. ఇతని ఇలి అః 
క్ 

ఉదా త్తమెనది. ఇతని ళ క్రియుత పద్మ వయోగ క"ళలము, 

వాక్య నిర్మాణ విధానము సమాన రచ న 'చిత్యము, 

నంపూర్ణ వాక్యముల లాలిత్యము ఎట్టివారికిని అనుకరిం 

చుటకు అలవిశకానివి, 

అబుల్ ఫజల్ నేతగా నుండగా అక్బరు తన విధ్యు క్ర 

ధర్మములను బాగుగా గుర్తింపగ లైను. రాజాస్థానములో 

(వవేశము కలిగినది మొదలుకొని భిన్న జాతులకును, 

భిన్న మతములకును చెందిన [పజలను జయ పదముగా 

పరిపాలించు సమస్యను ' అ[పమత్తుడై ఇతడు పరిశీలింప 

దొడగాను. దీనికి ఫలితముగా అన్యమత నహనముతో 

గూడిన పరిపొలనా విధానము రూపొంచెను. నూతన 

విధానమును పరిపాలనలో అమలుపరచుటకు అక్చరునకు 
అవనరము కలిగినపు డెల్ల అబుల్ ఫజల్ ఆ విధానమును 

లేఖన రూపమున న్ఫుటముగా (పతిపాదించి తత్ప్రఏతి 
కూల వాదములను నిర్భయముగా తన లేఖనిశే నెదు 
రొ నెను. 

అక్చరు అవలంబించిన నూతనవిధానము మొగలాయి 

పరిపాలన ెడల (పజలు నమాధానపడుటకు ఎక్కు వగా 

తోడ్చ డెను. “రాజు (పజలకు తండి” అను నాదర్శము 

భారత దేశమును పాలించిన స|మాట్టులలో నెల్ల అకృరు 
నందు విశేషముగా అన్వర్థమ య్యెను. 

డా యూ. హు. ఖా. 

అబుల్ హసన్ తానాషా ;:. అబుల్ హానన్ 
తానామా కుతుబుపాహి పరిపాలకులలో తుదివాడు. 

ఇతడు (కీ. శ. 1672 నుండి 1686 వరకు గోలకొండ 
రాజ్యమును పాలించెను.. ఇతనిని గురించి [ప్రచారములో 
నున్న కథలు పరన్చర విరుద్దములయిన చరితలు ఈతని 
జీవితచరితను దురవగావా “"మొనర్చుచున్న వి. పరస్పర 
విరుద్దములయిన గాథలను, చర్మితలను శోధించి నమ 
న్వయవరచిన స్థూలముగ రం ఢుసిద్ధాంతములు రూపొందు 
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డై 

చున్న వి. 1. అబుల్ హానన్ 

విదేశీయుడు. 2. అబుల్ 

హసన్ కుతుబుపాహ్ 

రాకుమారుడు. 

అబుల్ హానన్ పర్షియా 

వాడనియు, అలేవియా 

వాడనియు, వామ్లాన్ 

వాడనియు, మొగలాయి 

నాడనియు (గంథస్థములు 

చేయబడిన విషయములు 

సమన్వయ మగుటలేదు. 

సిద్దీ చే సట తాలూకా 

లోని అనంతగిరి యం 

దును, ఇతర స్థలముల 

యందును వచార మందున్న కథనములలో సత్యము 

లేదు. 

సమశాళికులును, స్థానికులును, (వామాణికులును 

అగు చారిత్రకు లీతడు కుతుబుషాహీ వంశమువాడనియే 
| వాసినారు. శ తుకూటమువారుకూడ ఈ విషయమును 

ఒప్పుకొన్నారు. ఇతడు అబుల్లా కుతుబుమో (1626. 16/2) 

తమ్ముడగు ఆయినుల్ ముల్కు (ఇమాదుల్ ముల్కు) 

కుమారుడు. నులాన్ అబ్దుల్లా తల్లియగు వాయాత్ 

బక్షు బేగం పౌ తుడు. ee 
వాయాత్ బక్టు బేగం సుల్తాన్ మవామ్మదు 

అబుల్ హసన్ తానాషా 

కులీ 
. కుతుబుమా (1580-1612) కూతురు: సుల్తాన్ మహమ్మదు 

కుతుబుషూ (1612-1626) భార్య; సులాన్ అబ్దుల్లా 

కుతుబుపా (1626-1672) తల్పియగుటచే అబుల్ హనన్ 
రాజవంశీయుడనియు, రాజ్యార్హ త కలవాడనియు అనం 

దిగ్ధముగ తేలుచున్నది. ఈతని మేనల్లుడు వ రీఫల్ 
ముల్కు, మంతి మనూదుఖాన్, అ త్తగారు  బేగంనుల్లానా 

ఈవిషయమును నందేవామున శాన్బదము. లేకుండ 
స్పష్టపరచి యున్నారు. 

చరి తకులు, సమ శకాలికులగు యా తీకుల నంవుట 

ములు అబుల్ హూనన్ (పారంభ జీవితమును. సమ్మగముగ 

చి త్రింపలేదు. ఆతని బాల్యదశావిశేషములను వివరింప 
లేదు. అందందు లభ్య ములగు శక లములను, నూచనలను 



సమన్వయపరచి సూ[తీకరించినచో ఈతని కౌమార 

యౌవనద శా విశషములను గూర్చి తెలిసికొనవచ్చును. 
కుతుబ్ షాహి పొదుపాలు విషయలంపటులు, ఆద్యంత 

ముల రాజులిరువురు తప్ప మిగత వా రెవ్యరును షష్టి 

పూర్తి చేసికొన లేదు. ఇట్టి వీరి యల్పాయురాయమునకు 

కారణముల్లను - ఇతర[త్ర వెదకనవసరములేదు, అబుల్ 

౯- పుట్టి పెరిగిన వాతావరణ మెట్టిదో సై వె విషయ 

ముల వలన సుగాహ్యా మగుచున్నది. “పరిసర పరిస్థితుల 

[పభావమువలన అబుల్ వానలా విషయ లౌల్యమున 

సెల్లరను తలదన్ను వాడ య్యెను. అంత$ఃపుర ఆద ర్భములు 

పవిత్రత నడలి మలినమయి పోయినవి. అంతఃపుర (స్త్రీల 

మానములు, పరిచారకుల కీలములు శిథిలములుకా 

జొచ్చినవి. అతి మెత్తనివాడును, విషయలోలుడును 
అగు అబ్దుల్లా సుల్తానుకు గూడ నీతని |పవర్తనము 

దుసృవా మయ్యెను. ఆతడు మందలించెను, రాణులు 

చులకన చేసిరి. రాజును, రాణులను అనుసరించి తిరుగు 

పరిచారికా బృంద ముకూడ ఈ మార్పును గమనించి 

ఆ రాజకుమారు నవమానించి యుందురు. 

అబుల్ వానకా అవమానములను సహింవలేని వా 

డమ్యెను. రాజభోగములకు స్వస్తి చెప్పి, అంతఃపుర 

సౌఖ్యములను త్యజించి ఫ శెద ర్వాజా (విజయ చ్వారము 

కడ నినసించియున్న విఖ్యాత వలీ (యోగి) యగు షా 

రాజూ ఖత్తాల్ను ఆ|శయించెను. అప్పు డాతని వయస్సు 

రమారమి ఇరువది సంవత్సరము లని తెలియుచున్నది. 

అతడు భయభ క్షులతో, (మ విశ్వాసములతో గురువును 

సేవించుచు, ఆతని కృపకు పాతుడయ్యెను. అందుచే 

నా వలీ అబుల్ వాననును “తానాపషూ” యని ముద్దుగ 

పిలిచెడువాడు. “తానాపాి”ి యన “బాలయోగి” యని 

యర్థము. తానాషా పదునాలు గేండ్లు గురు శుశ్రూన 

చేయుచు ఆ యా|శమమందే గడెవెను. 

ఆయా ళమజీవిత మాతనిని |వజాసామీప్యమునకు 

'దెచ్చినది. (పజల అవనరములు, ఆవేదనలు, ఆవేశ కా వేష 

ములు, కష్టసుఖములు తెలిసికొని, వాటిలో భాగస్వామి 

యగుట కనేక అవకాశములు ఆతనికి లభిం చిన వి. [ప్రజా 

బాహుళ్యములో రాజుగ నాతడు సంపాదించిన అనుపమ 

(మ గొరవములకు ఈ ఆళమ జీవితము పునాదిరాయి 

ఇ 
వాసు 

29 

అబుర్ హసన్ తానాషా 

యెనది, (కింది. తరగతి వారితో సన్నిహితత్వ మేర్చా 

టయినది. మతనపహానము, పీడిత [పజానీకము నెడ సాను 

భూతీ, విశాలద్భృక్పథము ఏర్పడినవి. అందువలన దక&ిణా 

పథ మేలిన ముస్లిం |వపభువులలో నేరికిని లభ్యముగాని 
గౌరవ పతిపత్తు  లీతనిక లభించినవి. ఇతనిలో కలిగిన 

అద్భుతమగు మార్చును గమనించి మున్నీతని జ్వేషించిన 
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వారిప్పుడు ఈతనియెడ అనురక్తు లయిరి. 

అబుల్ వానన్ వివాహము వి భాంతి గి గొల్పు పరిస్టీతు 

లలో జరిగినది, సులాన్ అబ్దుల్లా కుతుబుపూ తన మూడవ 

కుమారిక వివాహము చేయవలసి వచ్చెను. "పెద్దల్లుడగు 

సయ్యదు నిజా మొద్దీన్ అహామదు ఆలోచనానుసారము 

అతని గురువు తుడును, అరేబియా చేకీయుడును అగు 

సయ్యదు సుల్తాన్ అనువానికి ఆమె నిచ్చి వెండ్రిచేయు 
టకు. అబ్దుల్లా కుతుబుపా. నిశృయించెను. రాజ|పాసాద 

ములో వివాహ 

చుం డెను. 

ఆ సమయమున న ఫతేదర్వాజాకడ నున్న అమ 
ములో షా రాజూ ఖత్తాల్ తన శిమ్యపుంగవుడ గు అబుల్ 

హసన్ తానాపాను పెండ్రికొడుకును జేసెను. ఆ యోగి 

పుంగవుడు సొంత పర్య వేకణమున అంతఃపురములో 

జరుగు వివాహ కార్యకలావములను స్నాతకములవంటి 

వాటిని ఆ|శమములోకూడ జరిపించెను. (పజలు ఆశమ 

ములోని వేడుకలను, ఆ యోగిచర్యలను విడ్డూరముగ 

చూడసాగిరి, అబుల్ వాసన్ వివాహ్యపయత్నము జరుగ 
నున్నదని పా రాజూ ఖత్తాల్ వలీ అందరకు వివరించు 
చుండెను. 

చిత్రము! ఇంతలో సుల్తాను వకమున పెత్తనము 
వహించి వరనిశ్చయముచేసిన చెద్దల్లుడు నయ్యదు నిజా 

మొద్దిన్ అహమదునకును, వరుడుగా నిశ్చయింపబడిన 

సయ్యదు నుల్తానునకును మధ్య _ద్తెవ్మపెరితముగ తీవ 
విరోధ మేర్చ డెను. కలహాభోజనుల యాశ్ఞిక మున ఆవిరోధ 

జ్వాల యాక సమంటునట్టు [వజ్వరిల్లినది. సయ్యదు సులాను 

నకు రాకుమారి నిచ్చి పెండ్లి చేయవలదని ఆతడు పట్టు 

పన్టైను. తనమాటను తోసిపుచ్చి, నిశ్చయించిన |పకారము 

రాకుమారి వివావామును జరుపనున్నచో, తాను నపరి 

వారముగ జెరంగజేబుతో జేీరిపోయెదనని 'పెద్దల్లుడు 

సన్నాహములు చురుకుగా సాగు 



అబుల్ హూసన్ తానాషా 

జెదరించెను. సయ్యదు సుల్తాన్ సంబంధము మేమొల్ల 
మనియు, మమ్ము నిర్పంధించినచో ఆత్మవాత్య చేసికొందు 
మనియు వెండ్లికూతురును, ఆమె తల్లియును శఠించిరి, 
సర్వనన్నాహములు పూర్తియగుటచే నుల్తాన్ అబ్బుల్లా 
క_ర్తవ్యమును ఊహింపజాలకుం డెను. వివావామాపుట 
మంచిదిగాదు. గృవాకల్లోలము చెచ్చుకొనుటకూడ 

_ వాంఛనీయము శాదు. అందుచేత ఆ సుముహూ ర్రము 
ననే రాకుమారిని మరి యొకని కిచ్చి చెండ్లి చేయుటకు 
రాజు నిశ్చయించెను. ఆంతరంగికులును అశ్ల్ల అభి పాయ 

డిరి.. 

అరివడ్వర్గముల కతీత్నుడై సర్వసంగ పరి త్యాగిమై 
సర్వజన రంజకుడై యున్న అబుల్ వాసకా మొతమే ఈ 
సందర్భమున ఎల్ల రకును హృద్గోచరుడ యను. రాణు 

లును, మంతి సామంత హితులును, సర్రారులును ముక్త 

కంఠముగ _ అబుల్ పాననునకు రాజు తన మూడవ 
కుమా ర్తెనిచ్చి వివాహము చేయనగునని చెప్పిరి, రాజును 
అబుల్ వహొనకా విషయమున తాత్ప ర్యముగలవాడయి 
యున్నందున మనఃపూ ర్తిగ నందుల కంగీకరించెను. 

వెండ్తినాడు సులాను యొక్క ఆజ్ఞా (పకారము 

సామంతహిత పురోహితులు సాలంకృతమును, సునట్టీ 
కృతమును అగు నుత్తమాశళ్వమును తీసికొని గోలకొండ 
కోట తూర్పు ద్వారమగు విజయ ద్వారమునొద్ద ఘాజీ 
బండృవె నున్న ఖశ్తాల్ ఆశ్రమమునకు వచ్చిరి. పెండ్లి 
కుమారుని వేషములోనున్న అబుల్ వాననును వివాహ 
వేదిక కడకు తీసికొనిపోయిరి. సయ్యదు నులానుతో 
వివాహూము కొరకు సిద్దమయిన సరంజామాతో సుల్తాన్ 
అబ్దుల్లా కుతుబుషా ఆ సుముహూ ర్రముననే తన మూడవ 
కుమా -ెను అబుల్ వాసనున కిచ్చి పెండ్లి చేసెను, సయ్యదు 
సుల్తా౯ సపరివారముగ జారంగశేబు కొల్వులో [పవే 
ధరించెను. అబుల్ వాసనున క్రీ భార్యవలన అబ్దుల్లా జీవిత 

కాలములో నే ఇరువురు కుమా రైలును, ఒక కుమారుడును 
కలిగిరి. ఈ వివావాము తరువాత సులాకా అబులా 
కుతుబుషా పం డెండు సంవత్సరములు రాజ్యము చేనెను. 

అబుల్ వానను పట్టాభి పెకము గూడ అత్యద్భుత 
పరిస్థితులలో జరిగినది. పెద్ద అల్లుడగు సయ్యదు నిజా 
మొద్దీకా అవామదు రాజ్యాంగము వె అధికారము నెరపు 

ఇ 
యి 

మొద్దీను అతనీభార్యయు వధింపబడిరి 

చుండెను. [కీ శ. 1670 లో హయాత్ బక్షు బేగం చని 
పోయెను. అప్పటినుండి గోలకొండ పరిపాలనా చ[కము 
అతనికి సంపూర్షముగ స్వాథీనమయి పోయెను. 1672 
పపిలులో అబ్దుల్లా కుతుబుషో జబ్బుపడెను. 1672 నం. 
వృపిలు 19 వ తేదీనాడు అతనికి స్మారకము తప్పినది. అత 

డెట్టి మరణ శాసనమును [వాయలేదు. అబ్బుల్లా రెండవ 

అల్లుడు మహమ్మదు సులాను అనుమానము వై తండి 

యగు సౌరంగచేబుచే నిర్భంధింపబడి, చెరసాలయంచే 

కృశించి మరణించెను. వెద్ద అల్లుని అవజ్ఞతయు, పెద్ద బిడ్డ 

అపహాంభావనును అబ్లుల్లాకు సహాంపరానివయ్యెను. తన 

కల్లుడును, కొడుకువంటి వాడును అగు అబుల్ వాసనుశే 
రాజుగా చేయవలయునని ఆతడు కోరుచుండినట్లు ఆతని 

నడవడిక యే నిదర్శనముగ నుండెను, పెద్ద బిడ్డకు సంతా 

నములేదు. అయినను, ఆయము తన నవతి కుమారుడగు 
సయ్యదలీ మాసూం అనువానికి పట్టము కట్టవలయునని 
భావించుచుండెను. సైన్యము, సర్హారులు, రాజ లాంఛన 

ములు, పరిపాలనా చక్రము, బీౌక్క_నము అన్నియు 

వెద్దల్లుని స్వాధినమున నుండెను. 

మరణశయ్యపయి నున్న మామను చూడబోయిన 
అబుల్ వాసనును అంతఃపురములోనికి చెద్దల్లుని పరి 
వారము రానీయలేదు. ఆశని గుజ్జమును గాయవరచిరి, 
ఆతని నవమానించి పంవివేసిరి. న్యాధ్యతుడును, 
నిజా మొద్దీను ననహ్యిాంచు కొనువాడ్రును అగు సయ్యదు 
ముజఫరు ఈ నంఘటనను సాకుగ దీసికొని తన కార్య 
దర్శి, పేష్కూరు లగు మాదన్న అక్కన్నల ధీవిశేవమున 
నైనిక పరిపాలన, ఆర్థిక |పాముఖ్యముగల [వచేశములను 
చేబిక్కించుకొని రాజ (పొాసాదమును ముట్టడి వేసెను. 

నిజా మొద్దీనును లోలోన నేవగించువా శెల్లరు ఈ పరిస్థితిని 
గమనించి అబుల్ వాననున కండగ నిలిచిరి. అబ్దుల్లా 
కుతుబుపా 1679 వృపిలు 21 శేదిన మరణించెను. 
సయ్యదునిజా మొద్దీన్ అవామదు, అతని భార్య, అతని 

కుమారుడు సయ్యదలీ మానూం బంధింవబడిరి. మానూం 
పారిపోయి ఢిల్లీ చకవంర్తి కొలువులో చేశెను. ' నిజా 

1672 సం, 

'తేదీయందు అబుల్హానకా శానాపా 

అ, 
గ 
ర 

ఏపిలు వీవీ వ 

 రాబ్రుగ [వకటింపబ డెను. 
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అబుల్ వానను 80-4-1672 (గక శ) నాడు 

పట్టాభిషి క డ య్యెను. పదునైదు సంవత్సరములు 

అత్యంత వె భవముతో, (వజారంజకముగ ఇతడు గోల 

కొండ రాజ్యమును పరిపాలించెను. ఇతడు 21.9._1687 

ఉదయము రమారమి తొమ్మిదిగంటల వేళ గోలకొండను 

ముట్టడించిన మొగలు సైన్యమునకు వశుడయ్యెను. 

జొరంగ జేబు ఇతనిని చెొలతాబాదు కోటలో నీర్భం 

ధించెను. 

పతి సంవత్సరము అబుల్ వానను తన రాజ్య (పజల 

బాగోగులను విచారించుటకై దెళభమణము చేయు 

చుంఉడిజాడు.' ఇతడు పాడుపడిన వందలకొలది [గామ 

ములను పునరుద్దరించెను. నూతన |గామముల ననేకము 

లను నిర్మించెను. భూముల వి స్త ర్ధమును, 

స్థితిని అనుసరించి 

పంటల పరి 

శిస్తులను నిర్ణయిం చెను. అనేక రాజ 

మార్గములు, అన్న సత్రములు, దేవాయతనములు, వాపీ, 

బెమవభాలయ 

ములు పర్వ్పాటుచేసెను. ధనవంతుల 'దౌొర్జన్యమునుండి, 

అధి కారుల (కెర్యమునుండి, దొంగల అలజడినుండి, [పజ 

కూప, తటాకములు, ఏ ద్య్యాలయ ములు, 

లను రతీించి, అబుల్ వానన్ వారిని కన్నబిడ్డలవ లె 

కాపాడెను. సర్వమత సహిమ్మ డయి, అందరను అతడు 

సమముగ చూచుచుండెను. అనేక ముఖ్యపద వులపయి 

తెలుగువారిని, హిందువులను (పతిస్టించెను. ఈ ఘన 

కృత్యములచే ఆతని క్షీర్తి చంద్రికలు దశదిగంతముల 
వ్యాపింప జ్ క ”చ్చిను. 

అబ్బుల్లాఖాన్ పానీ అనువాని [దోహమువలన గోల 

కొండ దుర్గము మొగలుల చేజిక్కినది. కర్మ యోగియగు 

అబుల్ పాసను ఈ పతనమునకు ఆవంతయు చింతింప 

లేదు. ఆతని గుండె నిబ్బరము, నవాజ_ ధీరోదా త్తత, 

మొగలు దండనాథులను చకితుల గావించెను, వారి (పళ్న 

కాత డీ విధముగా సమాధాన మిచ్చెను: 

“ఈశ్వరునియందు నా కచంచల భక్తి విశ్వాస 

ములు గలవు... నా పూర్వులు అమీత ధనవంతులు. 

అయినను చాల కాలము నేను భిజాటనము చేసి జీవించి 

తిని... ఈశ్వరుడు నన్ను రాజుగ చేసినాడు... ఇచ్చిన 

వాడు నేడు తీసికొన్నచో నేడు నెత్తి, నోరు కొట్టు 

కొనుట ఏటి న్యాయము * అదియునుగొ క భగవచద్దా 

బుల్ హానర్ తానాషా 

నుడును, నిజ మగు ముసల్మానుడును అగు జెరంగ 

జేబు వంటివాడు నావారను డగుట నిజముగ నంత 

సింపవలసిన విషయము గడా!” 

కీ. శ, 18-2 1688 తారీఖున అబుల్ హసనును జాను 

నిస్పారుఖాను నాయకత్వమున చెొలశాబాదు దుర్గమున 

కంపి, అందు అతనిని కాలాకోఠీలో నిర్భంధించిరి. అతని 

భత్యమున కై 

టయ్యను. పదునాలుగు సంవత్సరములు చెర ననుభవించి 

1113 వ హిజరీకి సరియగు కీ, శ. 1/08 సంవత్సర 

[పాగంభమున అతడు రక్త విరేచనములవలన దాదాపు 

డెబ్బది అయిదు వత్సరముల [(పాయమున చనిపోయెను 

అతని కోరిక పళారము ఆతని కశేబరమును డౌెలశా 

బాదు సమీపముననున్న హజరత్ గే నూదశరాజుళ్లో తండి 

మాధి వద్ద నిశేవము చేయబడినది. 

అబుల్ వానన్ పట్టువడిన సందర్భమును గురెంచి 

దేశీయ, విదేశీయ సనుశకాలిక చరిత కారులు అ నేక 

విధములుగ [(వాసియున్నారు. అవి యనందర్భములును, 

అసమర్థనీయములును గావున త్యాజ్య ములు, 

అబుల్ వానను జననము కీ. శ, 1628. వివాహము 

1661. పట్టాభి శే బకము 1672. రాజ్యచ్యుతి 1687, 

చెర 1898. మరణము 1/09... 

అబుల్ వానను పండితుడు, కవి, గాయకుడు, ళిల్చి, 

దైవ భక్తిగల ముసల్మాను, సూఫీ, మతసహిష్టువు, పవి 

(తుడు, న్యాయశీలి, సుందరుడు. అతడు రాజకీవికి పరా 

కాష్ట. దక్కన్ సుల్లానులలో ఐకమత్యమును గూర్చు 

చునో, విదేశీయవ ర్రకుల కలహాములను దీర్చుచునో, పరి 

పాలనా చకమును, సైన్య వ్యవస్థను, విదేశవిధానమును 

చక్క బరచుచునో అబుల్ హూనను తాసాపొ చరిత 

ఏబది వేల హొన్నుల వార్షికము పర్చా 

యొక్క పుటలయందు మనకు గానిపించుచుండును. 
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నూరి, ఫాయిజ్, లకీఫ్, పాహి, మిర్జా, గులాం అలీ 

ఖాను, మున్నగువారు ఆతని ఆస్థాననకవులు. షూరాజూ 

ఖతాల్ , రామచాను ఆతనీకాలపు సుప్రసిద్ద భక్తులు. 

గోపామహాలు, చారుచమను, ఇమ్టీజాగ్ మొదలగునవి 

ఆతడు కటించిన నుందర కటడములు. సా[మాజ్య 
ర ఉం 

నిస్ప్రృతుల కాటంకముగా అబుల్ వానను 

విదేశీయ 

వ్యావార 

నిలుచుండుటచే పారసీక చరిత కారులును, 



అబహామ్ లీంకన్ 

నిశ్చయించుకొనెను. ఈ యుదారమైన ఆశయము సఫల 

మగుననియు _ ఆవిధమున తనకు శాళ్వతమగు కీర్తి 
అభించుననియు అతడు అప్పుడు అనుకొనియుండడు. 

కీ: శ, 16882 వనం. లో లింకను ఇలినాయి 

రాష్ట్ర శాసన నభకు అభ్యర్థిగా నిలబడి ఎన్నికలలో ఓడి 
పోయెను. శెండు సంవత్సరముల తరువాత తిరిగి పోటీ 

చేసి ఆతడు విజయమును శకాంచెను, ఆతరువాత మరి 
మూడు పర్యాయములు వరునగా శాననసభా సభ్యు 

డుగా ఎన్నుకొనబడను. ఈ సభలో అతని రాజకీయ 
నామర్థ్య్యము వ్య_క్రమయ్యెను. ఈ కాలములో ఆతడు 
నిరంతరముగా కృషిచేసి తన రాష్ట్ర) మునకు రోడ్డు, లలు 
మార్గములు, జలమార్షములు, మొదలైన సౌకర్యములు 

కల్చించెను. ఈ కాలములోనే న్యాయవాద వృత్తిని 

అవలంబించి ధర్మ బద్ధములైన వ్యవవోరములలోనే 
సంబంధము కలిగించుకొని ఆ వృత్తికి ఒక్ గొవ్పతన 

మును కర్పించెను. ఒకసారి ఒక న్యవహారములో పని 

చేయుచు అది స్మకోమమైనది కాదని తెలియగానే మధ్య 
లోనే దానిని వదలుకొ నెను, 

న్ 
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ఫీంకను యొక్క వివాహము మేరీ టాడ్ అను 

నామెతో 16842 వ నం. లో జరిగెను. ఈ వివాహ 
సందర్భములో లింకనుకు స్టీఫెన్ డగ్గసు అనే ఆయనతో 

పోటీ ఏర్ప డెను. వెండ్రిలో పోటీచేసిన డగ్గసు తరువాత 
అమెరికా అధ్యత పదవికి కూడ లింకనుతో పోటీ 

చేసెను. కొంతకాలమునకు లింకను అమెరికా కాం 

నులో శాఖ అయిన [ప్రజా (పతినిథి నభకు ఎన్ను కో 

బడెను. ఆ నమయములో న్నీగో ఛానినత్వ సమస్య 
తీవరూపమును  ధరించియుండెను. ఈ పరిస్థితిలో 

“దానిసత్యమే తప్పు కాకపోయినచో, ఇక తప్పు అను 

నది లేనేలేదు” అని ఘోషించి అప్పుడే అభివృద్ధిళో నికి 

వచ్చుచున్న అమెరికాలోని పళ్చిమ [పాంతములకు ఈ 
బానిసత్వము వ్యాపించకుండ చేయుటకును, కొలం 

బియా |[పొంతములోని బానిసలకు విముక్తిని కలిగిం 
చుటకును అతడు చాల (పయత్నము చేనెను. తరువాత 

జరిగిన కాంగగసు ఎన్నికలో ఓడిపోయి లింకను తిరిగి 
న్యాయవాది వృత్తి సాగించెను. 1858 నంవత్సరములో 

ఆతడు రాష్ట్ర నభకు (Senate) డగ్లనునకు (పత్యర్థిగా 

నియోగింపబజెను. ఈ నందర్భములో జరిగిన ఎన్నికల 

యాతలో లింకను “ఏ మానవునికిని మరియొక మాన 

వునివై అధికారము నెరపుటకు వాక్కులేదు. జాని 
సత్వము అృకమము. దానిని నిర్మూలించుట అత్యవస 

రము. సగము స్వతం|త్రముగాను, నగము అస్వతం[తము 

గాను ఉన్న అమెరికా (పభుత్వము చిరకాలము మన 

జాలదు.” అని అన్నిచోట్ల (పచారము చేసెను. తుదకు 
ఎన్నికలో ఓడిపోయినను అతనికి గొప్ప వక్త అనియు. 
మానవ స్వాతం|త్య సంరజుకుదనియు చేశమునం దంత 
టను పేరు వచ్చెను, 

1560 నం. లో అ|బహోం లింకను అమెరికా 

నంయు క్ష రాష్ట్రములకు అధ్యతుడుగా ఎన్ను కొనబడను. 

ఇంతలో బానినత్వములేని ఉత్తర రాష్ట్రములకును 
బానినత్వమును అమలుపరుచు దతీణ రాష్ట్ర్రములకును 
వైషమ్యము పబలి, దఠతీణ రాష్ట్రములు నమాఖ్యనుండి 

వైదొలగి ఒక (పత్యేక సమాఖ్యగా పర్పజెను ఈ 

సమౌాఖ్యవారు 'జెఫరసన్ డేవిస్ యొక్క అధ్యవత [కింద 
1861 వ సంవత్సరములో ఉత్తర రాష్ట్రములతొ 



యుద్దము [పారంభించిరి. ఈ యుద్దము నాలుగు సంవత్స 

రములపాటు సాఖినది. యుద్ధమున మొదట ఉత్తర 

రాష్ట్ర) ములకు ఓటమి సంభవించుచు వచ్చెను. యుద్దము 

జరుగుచుండగనే దతణ రాస్ట్రములనుండి ఉత్తర రాష్ట్ర 

ములకు పారిపోయివచ్చిన న్మీగో బానిసలకు స్వాతంత్య 

మొనంగుచు అమెరికా కాం|7ను ఒక శాసనము చేసెను. 

1868 జనవరిలో లింకను 40 లతలమంది నీ గోజానినలకు 

శాళ్వతముగ . స్వాతం|త్య మొనగు (పకటన మొకటి 

కావించెను. 1864 వ సంత్సరములో లింకను రెండవసారి 

అధ్యతపదవికి ఎన్నుకొన బడెను. మరుసటి సంవత్సరము 

జనవరిలో అమెరికా సంయు క్త రాష్ట్రములో ఎచ్చటను 

కూడ బానిసత్వము ఉండరాదు అను సవరణ ఒకటి రాష్ట్ర 

పరిపాలనా [ప్రణాళికలో చేర్పబడజెను. ఈ విధముగ 

లింకనుయొక్క చిరకాల వాంఛిత మీడేశెను. కాని ఈ 

విము క్రినొందిన బానిసల పురోభివృద్ధిని చూచు భాగ్యము 

మాతము లింకనుకు లభింపలేదు. 1865 వ 'సంవళ్స 

రము ఏపిల్ నెల 14వ తారీఖురాతి సకుటుం బముగా 

ఫోర్జు థియేటరులో, ఒక నాటకమును చూచుచుండగా 

ఓక దుష్టుడు తుపాకి పేల్చి లింకనును హాత్యచేసెను. 

అమెరికాలో జన్మించిన మహనీయులలో ఒకడును, నిమ్న 

మానవోద్ధారకులలో అ|గగణ్యుడును అయిన అ|బహాము 

లింకను ఈ విధముగ కీర్తి శేషుడ య్యెను. 
ఆర్. న. రావు. 

అభినయదర్పణము ఏ “అభినయదర్పణము' నంది 

'కేశ్వర [పోక మైనది, అది నృత్య మునకు సంబంధించిన 

చిన్న [గంథము. నందికేశ్వరుడు “శంభు శౌరీ తథా 

(బహ్మా, మాధవో నంది 'కేశ్వరః, *.వతే భరతకరారో 

భువ నేషు (పకీర్తితాః' అని పేర్కొన బడిన భ రత శాన్హ్ర) 

క ర్తలలో, అయిదవవాడు. ఆతడు తననుగూర్చి నూటిగా 

చెప్పుకొనక [పక రణమును కల్పించుకొని, [గంథా రంభ 

మున, 

“కల్యాళణాచలవాసాయ కరుణారస సింధ వే 

నమో ఇను నంది కేశాయ, నాట్య శాస్తాంర్ధదాయి నె." 

అని చేవేం[దునిచే చెప్పించెను. అతడు శివభక్తుడు. 

. సాత్వికన్వభావుడు. ఈళశ్వరతత్వమును చక్కగా నెరిగిన 

వాడు, కావుననే, 
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“ఆంగికం భువనం యస్య, వాచికం సర్వవాజ్మయం 

ఆహార్యం చం[డ తారాది, తం వందే సాత్వికం శివం.” 

ఆని శివుని-భ రతా, స్త్రక ర్తలలో పథముడై న శివుని- 

తనకు వంద్యుడెన శివుని _ సర్వ “శుభ” [పదాతయగు 

శివునీ = [గం థెరంభమున _ మంగళాచరణ రూపముగా 

స్తుతించి, తాను 'నటరా'జగు శివుని ఎట్లు జగ దూపునిగా 

నుపాసించెనో తెలుపుచు నాట్యాభిమానులందరును తన 

వలె నాట్యోవాసనచే (శ్ శివదయాపాతులు కాగలరని 

సూచించినవాడయ్యెను. అందుచేత నాట్యము కేవలము 

వినోదాత్శకమగు కళమా[త మెగాక, యోగులకు, జాను 

లకువలె, ఈశ్వర|పా_ప్లీకి ఉపాసనారూపమగు ఒక సాధన 

మనికూడ అతడు నిరూపించినవాడ య్యెను, ఈ [గంథా 

రంభ శ్లోకము నాటో పానకులకు ఇనుప పెష్టైకు తాళపు 

చెవి వంటిదని చెప్పిన చాలును. 

[గంథారంభ ము 

న_ర్హనశాలను నందికేళ్వరు డలంకరించి, తన కిచ్చుచు 

క థారూవమైనది. పూర్వ మొక 

దానికి తనను అధిపతిని చేసినందులకు ఇంద్రుడు సంతో 

షమును వెలిబుచ్చెను. ఒకనాడు నంది కేళ్వరుని వద్దకు 

వచ్చి, “స్వామీ! అనురనాట్యశాలయందు “నట శేఖరు 

డను నటుడు గొప్ప కర్తిశాలియె పకాళించుచున్నాడు. 

నేను నాట్య[పదర్శ్భనాదులచే అతనిని జయింపవలయునని 

యున్నది. మీరు రచించిన “భరశతార్లవము అను [గంథ 

మును నాకు దయనేసితిశేని, చాని నధ్యయనము చేసి 

అనుభవమునకు తెచ్చుకొని, నటశేఖరుని 

దలచి తినొఅని ఇం|దుడు (ప్రార్థించెను. అందుకు నంది 

"కేళ్వురుడు, 

“చతు స్పృహ నసంభఖ్యా కై రంత శ్చ పరిపూరితం 

భరశతార్లవశా(స్త్రంతు, నుమశే ! శుణు సాదరం.” 

అని దయాళువై. భరళార్ణవమును బోధించుటకు 

సూనుకొనగా, ఇందు డేలనో కొంచెము వనుదిసి, “విస్త 

రాత్. సంవివోయ మే, సంవీప్య నాట్య శాస్తాంర్థం, 

(కమపూర్వ ముదాహారి అని భర తార్షవమును సంగ 

హించి చెప్పునట్లు (పార్థించెను. అప్పుడు నంది కేశ్వరుడు, 

“సంతీప్య భరతార్లవం, దర్ప ణాఖ్య మిదం సూత్మ 

మవథారయి అని “అభినయ దర్పణి'మును బోధిం చినట్లు 

అవతారికవలన తెలియుచున్నది. 

జయింప 

sh 
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శ్లోకములుగల భరశార్లవమునకు సండి ప్ప |గంథమని 
యైనను చెప్పవచ్చును. లేడా భరశార్లవమునందలి 

నాట్యశాస్తార్థములను సం|గహించి, “అభినయదర్చణి 

మను నామాంతరముగల మరియొక గంథమును వెల 

యించెనని మైనను చెప్పవచ్చును. శెండవ ఏమయమే 

నిజము కావచ్చునని తోచుచున్నది. 'భరతసారము, భగవ 

గీతా సారము” మొదలగు [గంథములవలె- మొదటిదే నిజ 
మైనచో ఇదియే “'భరశతార్లవసారి మను పేరిట వెలసి 

యుం డెడిది. అట్లుగాక పశ్యక ముగా నామాంతరము 

వహించుటవల్ల, _ ఇది నంది కేశ్వరకృత మగు రెండవ 

[గ్రంథమని చెప్పుటయే యుక్తము. 

“అభినయదర్పణము” ఆంగి కాథఖినయాత్శక మయిన 

(గ్రంథము. ఈవిషయమునే కర్త “ఆంగికం భువనం యన్య' 

అను [|పథమళ్లోకమున నే ఉదావారిం చినట్లు తోచుచున్నది. 

నాట్య శాస్తాంర్ధము “నాట్యం న్భ_త్తం నృత్య మితి, 

మునిఖిః పరిక్షీర్షితం" అని |తీవిధముగా విభాగించి చెప్ప 
బడినది. “నాట్యం తన్నాటకేప్వేవ యోజ్యం పూర్వ 

కథాయుతంి, (అభి, ద. 10 శో) అని యుండుటచే 

వె విషయమునుబట్టి, 'అభినయదర్పణము” నాల్లు వేల 

నాట్యము నాటకములం దే ఉపయు క్రమగును. ఇక నృత్త, 
నృత్యములు ఆనువంగికముగా అందు (పవ ర్తించునన 

వచ్చును. నృత్తము కేవలము ఆంగికమై “రనభావ విహీ 
నంతు నృ త్తమిత్యభిధీయతే' (11 ల్లో.) అని చెప్పబడినది. 
నృత్యము, ఆంగిక, సా_త్త్విళాభినయాత్మక మె, “రనభావ 
వ్యంజకాదియుతం నృత్య మితీర్య శే” (11) అని కీ రింప 

బడినది. అందుచే నిది, నృత్య గంథ మనతగి యున్నది. 

“చష్టవ్యే నాట్యనృ త్యే చ పర్వకాలే విశేషతః... 

నృత్యం తత్ర మహేం[చాణా, మధి షె శే మహోత్సవే. . 

తత్ర నృత్యం మవోరాజ సభాయాం కల్ప యే త్స దా”(17) 

అను శ్లోక పాదములచే అభినయద ర్పణము నృత్య 

[గంథమని ఏర్పడును. 

ఆం|ధ దేశమందు సుపసిద్దివడసిన కూచిపూడివారి కేమి, 

నిన్న మొన్నటివరకు తెలుగు దేశమును నాట్యరసానంద 
ములో ముంచి శేల్చిన వేశ్యాజనమున కేమి, నృత్య 
విషయమున ఈ అభినయద రణము అధార[గంథ మై 

యుండవచ్చునని, . 
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'సభాకల్చతరు రాతి, వేద శాభో పళోభితః 

శా స్త్రపుష్ప సమాకీర్ణో, విద్వ[ద్భమర నంయుతః 

“సత్యాచారనభా, గుణోజ్ఞ్వల నభా సద్దర్మకీర్తిన్సథా. .. 
“విద్వాంసః కవయో భట్టాః...నభా సప్తాంగ లక్షణం. 

(18, 19, 20. య. 
౧౧ 

_ అను ోకములచే నులభముగా నూహింపవచ్చును. 

అభినయ దర్పణమునందు సభానాయక-మం (తి లక్షణ 

ములు పేర్కొనబడిన పిమ్మట, రంగలకణమును, పాతా 

పాత లక్షణములును, నట.కింకిణీ లక్షణములును నిరూ 

పింపబడినవి. అనంతరము “మృదంగాదులు పాతల 

బహి; ([పాణములనియు, “జవస్థిరత్వ రేఖాచ (భమరీ 

దృష్టి ర|శమః మేధా[శర్ధావచో fs, స్వంత; (వాణా 

దళస్మ్యృ తాః' (87) అని జవాదులు అంతః పాణములనియు 

"'వేర్కొనబడినవి. నాట్య కమమునుగూర్చి తెలుపుచు, 

“తస్మా త్సర్వం సమాలోచ్య, పూర్వక్షై ర్యదుదాహృతం 
దేవతా పార్థనాదీని కృ త్వా, నాట్య ముప క మెత్. 

అని పబోధించి, హస్తాద్యభినయమునకును రనమునకును 

గల్లు సంబంధమును నిశ్హ్రశించుచు, 

యతోవాస్త స్తతో దృష్టి, ర్యతో దృష్టి స్తతో మనః, 

_ యతో మన స్తతో భావో, యతో భావ నతో రసః (42) 

అని చక్కగా పలి కను. తన (గంథ మునకు... 

“అత త్వభినయ్ననె రవ, (పాభాన్య మితి కథ్య శే (48) 

అని అభినయ (పాధాన్యము నిరూపించి, 

“అభిపూ ర్వన్య శీత ధాతో, రాఖ్యానార్థన్య నిర్ణ యః 

యస్మా త్పదార్థాన్నయతి, తస్మా దభినయః సుతః 44 

(“అథి యను నుపసర్గము పూర్వమందు గల “నీ జ్ 
అనెడు ధాతువునకు చెప్పుట యని యర్థము. పదార్థము 
లను తెలుపునదిగాన నిది అభినయ మని చెప్ప బడినది.) 

ఇట్టి అభినయము 'ఆంగికము, వాచికము, ఆవోర్యము 

సాత్వికము అని' చతుర్థాకరించి, 

“అతా ఐ_2_౦గిక్రో 2.౦గ| పత్యం గోపాంగ భేదా 

త్తి) ఛా మతః అని మరల ఆంగికాధినయము అంగ - 

(పత్యంగ - ఉపాంగ భేదములచే ము త్తెరగుల చెప్పబడి 
నది. తన |గంథమున నంది శేశ్వరుడు, 

'నృత్య మాతొపయోగ్యాని, 

కథ్యం తే లతా 8 [కమాత్” 

అని, చెప్పదగిన విషయము నృత్యమా ళోపయోగిగా 

నుండునని తెలియబరచి, ఆ విషయమునుగూడ, 

“ పథమంతు శిరోభేదః దృష్టి భేద _స్తతఃపరం 

[గీవాహాస్తా తతః పశ్చా (త్య మేడై వం (పదర్శ్య శే. 

అని శిరోభేదములు, దృష్టి భేదములు, [గీవా భేదములు 

హా న్లభఖేదములు అని నాల్లు విధములుగా విభజించి 

చెప్పెను. చదేవేం[దుడు అసురనటుడగు నట శేఖరుని 

నాట్యమునందు తానకిశయించుట కై ఉపదేశము కోరిన 

వాడు గనుక, ఆతని యుద్దేశము నెరవేరుట కెట్లి అధి 

నయ విజ్ఞానము అవనరమో, అంతవరకే సర్వజ్ఞుడగు 

నందికేశ్వరుడు నం|గహించి ఉపదేశించి ననుకొన్నచో, 

ఈ [గంథము యొక్క వై_శిష్ట్యము కొంత శేటపడగలదు. 

సాధారణముగా సమస్త నాట్య శాస్ర (గంథముల 

యందును శిరో_దృష్టి-| గీవా-వాస్తాథినయ భేదములు, 

తద్వినియోగ "పూర్వకముగా నిరూపింపబడుచున్న శ్లే, 

ఇందుగూడ అవి యన్నియు సం|గహింపబడినవి. తొమ్మిది 

శిరోథేదములు, ఎనిమిది దృష్టి భేదములు, నాల్లు గీవా 

భేదములు, ఇరువది యెనిమిది అసంయుత వా న్తభేద 

ములు, ఇరువదినాల్లు సంయుత హా స్హభేదములు చెప్ప 

బడినవి. కడమ నాట్యశా(స్త్రముల మాట యెట్టున్నను, 

భరతనాట్య శ్వాస్త్రముతో పోల్చి చూడగా, అందు 

పదుమూడు శిరోభేదములు, ముప్పదియారు దృష్టి భేద 

ములు, తొమ్మిది |గీవా భేదములు, అరువదినాల్లు హస్త 

భదములు కానవచ్చు చున్న వి. అభినయ దర్పణము శిరో 

భేదముల, సంఖ్యా-లతణ-విని యోగ ములయందు భరత 

నాట్య శాస్త్రము కంచు భిన్నముగా నున్నది. మరియు 

నాట్య శా(స్త్రీయాభథినయ మంతయు రసవినియోగము 

పొందునటు నిరూపింవబడినది; అభినయద రణము నందలి 

విషయమో, భావ పర్యవసాయిగా గోచరించుచున్నది. 

ఒక విషయమున మాత్రము అధినయద రణము తన 

(వ ల్యేకతను నెలకొల్పుకొను చున్నది. నంయుతా 

ఒసనంయుత వా స్తభేదములను మొ త్తముగా నందు ఫబది 

శెండుగా గోచరించినను, కొన్ని విశేపాంశముల (పదర్శ 

నము నిమి త్రము, నందికేశ్వరుడు మరికొన్ని - అనగా 

145 అసంయుత వా న్తఖేదములను - [కొత్తవాటిని - 

చేర్చి - వివరించి యున్నాడు. వాటిలో దంపతీమా|శాది 

30 

అభినయము 

బాంధవ్య హా న్ఫములు 11, | బవ్మోదిదేవతా వా స్తములు 

16, నవ[గవొ హా సములు 9 దశావతార హస్తములు 

||. (వాహ్మణాది హా నములు &, స్తనము[ద హాస్త 

ములు 7, గంగాది నదీహ_న్హములు 14, ఊర్హ్వాధోలోక 

వాస్త్వములు 2, అళ్వ్థాది వృతపహా _స్హములు 28, 

సింహోది మృగహ _న్తములు బి2, పొరావతాది హా స్ప 

ములు 21, ీశాది బలజంతు హా సములు 5, వెరసి 

145 అసంయుత హా స్హఖేదములు కలవు. సాధారణ 

పా స్త భేదములును ఈ విశేషహ నభేదములును కలిని, 

197 అయి, అభినయదర్పణము నాట్యారాధకులకు 

ముఖ్యముగా హస్తాభినయ విషయమున కల్పవృతముగా 

నున్నది. 

భ రతార్లవమునకు సం|గవారూవమైన అభినయదర్ప 

ణమే ఇట్టిది కాగా, మూల[గంథమనదగు దానియం 

చే యే విషయము లెంతెంత విపులముగా నిరూపింప 

బడినవో. ఊహించుట దుష్కురము కాదు. 
వీ. వేం. శే. 

అభినయము :- “నటుడు తన హృద్గత [కోధాది 

భావములను శరీరాది చేష్టల వలన వ్య _క్తీకరించుట అభి 

నయము. రామ యుధిష్టి రాదుల ౧నువస్థలను రంగాది 

సాహాయ్యము చేత చూపుట అభినయము యొక్క [ప్రయో 

జనము. అధినయమునకు - అనుకరణ మావశ్యక ము. 

లోకమునందు తండి తన కుమారుని ముద్దాడుట అభి 

నయ మనిపించుకొనదు. పితా ప్యుతులు కానివారు వారి 

"వేవములు వేసికొని, అందు తండి వేషము చేసికొనిన 

వాడు కొడుకువేషము వేసికొనిన వానిని ముద్దాడిన 

అది అభినయమగును.” అళ్లు కోతికి సహజమైన చేష్టలు 

అభినయ మనిపించుకొనవు- కాని" ఆ చేష్టలనే మానవుడు 

అనుకరించి చేసినచో. అది అభినయ మనిపించుకొనును. 

అభినయమున కిది సామాన్య నిర్వచనము. ఇంక కొన 

సమ్మతమ్ములైన వివరములు పేర్కొన బడును. 

అభినయము భరత శా(స్త్రమునకు సంబంధించినది. 

'భరతముిను ఈ (కింది విధముగా విభజింప వచ్చును. 

భరతము 
| 

1 | || tf | న వన 

నాట్యము నృత్యము నృ_త్తము తాండవము లాస్యము అభినయము 
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అని, చెప్పదగిన విషయము నృత్యమా| తోపయోగిగా 

నుండునని తెలియబరచి, ఆ విషయమునుగూడ, 

“(పథమంతు శిరోభేదః దృష్టి భేద _న్తతఃపరం 

[గీవాహాస్తా తతః పశ్చా త్య మెన్లైవం (వదర్శ్య లే." 

అనీ శిరో భేదములు, దృష్టి భేదములు, [గీవా భేదములు 

హస్తభేదములు అని నాల్గు విధములుగా విభజించి 

చెప్పెను. చేవేందుడు అసురనటుడగు నటశేఖరుని 

నాట్యమునందు తానతిశయించుట క్రై ఉపదేశము కోరిన 

వాడు గనుక, ఆతని యుర్రేశము నెరవేరుట కెట్టి అభి 

నయ విజ్ఞానము అవసరమో, అంతవరకే సర్వజ్ఞుడగు 

నందికేశ్వరుడు సం|గహించి ఉపదేశించె ననుకొన్నచో, 

ఈ [గంథము యొక్క వై శిష్ట్యము కొంత తేటపడగలదు. 
సాధారణముగా సమ స్త నాట్య శాస్ర) (గంథముల 

యందును శిరో_దృష్టి-| గీవా-వాస్తాథినయ భేదములు, 

తద్వినియోగ పూర్వకముగా నిరూపింపబడుచున్న శ్లే, 

ఇందుగూడ అవి యన్నియు సంగహింపబడినవి. తొమ్మిది 

శిరో భేదములు, ఎనిమిది దృష్టి భదములు, నాల్లు (గవా 

భేదములు, ఇరువది యెనిమిది అసంయుత వా న్తఖేద 

ములు, ఇరువది నాల్లు సంయుత వా స్తభేదములు చెప్ప 

బడినవి, కడమ నాట్యశాన్త్ర్రముల మాట యెట్టున్నను, 

భరతనాట్య శా్యన్ర్రృముతో పోల్చి. చూడగా, అందు 

పదుమూడు శిరో ఖేదములు, ముప్పదియారు దృష్టి భద 

ములు, తొమ్మిది [గీవా భేదములు, అరువదినాల్లు హా స్హ 

భేదములు కానవచ్చుచున్నవి. అభినయ దర్పణము శిరో 

భేదముల, సంఖ్యా-లకణ-వినియోగ ములయందు భరత 

నాట్య శాస్త్రము కోంశు భిన్నముగా నున్నది. మరియు 

నాట్య శా(స్త్రీయాభఖినయ మంతయు రసవినియోగము 

పొందునట్లు నిరూపింపబడినది; అభినయదర్పణము నందలి 

విషయమో, భావ పర్యవసాయిగా గోచరించుచున్నది. 

ఒక విమయమున మా(తము అభినయదర్పణము తన 

(ప త్యెకతను నెలకొల్చుకొ”ను చున్నది. 

ఒసంయుత వాన్తభేదములను మొ త్తముగా నందు ఫబది 

రెండుగా గోచరించినను, కొన్ని విశేషాంశముల (పదర్శ 

నము నిమి త్తము, నందికేశ్వరుడు మరికొన్ని _ అనగా 

145 అసంయుత పాన్తభేదములను - [కొ త్తవాటిని - 

చేర్చి - వివరించి యున్నాడు. వాటిలో దంపతీమా।|శాది 

సంయుతా 

30 

టియు 

బాంధవ్య హస్తములు 11, [బవ్మాదిదేవతా పాన్తములు 

16, నవ్యగహ హస్తములు 9, దశావతార హస్తములు 

11, (బాహ్మణాది వా సములు జీ న ప్పసము[ద వాస్త 

ములు 7, గంగాది నదీహ్నస్తములు 14, ఊర్హ్వాధోలోక 
హస్తములు 2, అశ్వశ్ఞాది వృతహ _స్తములు 28, 

సింహాది మృగహా స్హములు 22, పారావశతాది హాస 

ములు 21, భేకాది బలజంతు వా స్తములు 5, వెరసి 

145 అసంయుత వా న్హభఖేదములు కలవు. సాధారణ 

హా_న్హ భేదములును ఈ విశేషహ స్పభేదములును కలిసి, 

197 అయి, అభినయదర్పణము నాట్యా రాధకులకు 

ముఖ్యముగా హస్తాభినయ విషయమున కల్పవృతముగా 

నున్నది. 

భ రతార్ల వమునకు సం|గహారూవ మైన అభినయద ర్చ 

ణమే ఇట్టిది కాగా, మూల[గంథమనదగు దానియం 

దే యే విషయము లెంతెంత విపులముగా నిరూపింవ 

బడినవో. ఊహించుట దుష్కురము కాదు. 
వి. వేం. శే. 

అభినయము :- “నటుడు తన హృద్గత [కోధాది 
భావములను శరీరాది చేష్టల వలన వ్య క్రీకరించుట అభి 

నయము. రామ యుధిస్టి రాదుల గనువస్థలను రంగాది 

సాహాయ్యము చేత చూపుట అభినయము యొక్క [ప్రయో 

జనము. అధినయమునకు - అనుకరణ మావశ్యక ము. 

లోకమునందు తండి తన కుమారుని ముద్దాడుట అభి 

నయ మనిపించుకొనదు. పితా ప్కుతులు కానివారు వారి 

"వేవములు వేసికొని, అందు తండి వేషము చేసికొనిన 

వాడు కొడుకువేషము వేసికొనిన వానిని ముద్దాడిన 

అది అభినయమగును.” అశ క్రోత్రిక్రి సహాజమైన చేష్టలు 

అభినయ మనిపించుకొనవు- కాని" ఆ చేష్టలనే మానవుడు 

అనుకరించి చేసినచో. అది అభినయ మనిపించుకొనును. 

ఆభినయమున కిది సామాన్య నిర్వచనము, ఇంక శాస్త్ర 

సమ్మతములైన వివరములు "పేర్కొన బడును, 

అభినయము భరత శాస్త్రమునకు సంబంధించినది. 

'భరతముిను ఈ [కింది విధముగా విభజింప వచ్చును. 

భరతము 

| 
| | | of | bb 

నాట్యము నృత్యము నృత్తము తాండవము లాస్యము అభినయము 
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అభినయము 

10. శిఖర 12. కటకముఖ 

శశ. శుకతుండ 15. ముషి 
(EN 
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18, హంసపక్ష 



అభీినయము 

2. చంద్రకళ 21. కోళ 22, సందంళథ 

25. లాంగూల 



ఆధినయము 
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21, నాగబంధ 22. ఖట్వ 
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17. మత్స్య 18. కూర్మ 

28, భేరుండ 24. అవహిత్థ 



అఆభినయము 

నాట్యమ్ నృత్తమ్ నృత్యమితి మునిభీః పరికీ ర్తితమ్ 

నాట్యం తన్నాట కేప్వేవయోజ్యం పూర్వక భాయుతమ్ 

రనభావ విహీనంతు నృత్త మి త్యభిధీయ శే 

రసభావ వ్యంజ కాది యుతం నృత్య మితీర్య తె. 

నాట్యము, నృ్త్తము, నృత్యము అని భరతము 

మూడు విధములు. అందు నాట్యము నాటకములందు 

పూర్వ కథతో గూడియుండునట్టిది. 

రనభావ విరహితమయి తాళ లయల నాళయించి 

యుండు అంగ (పత్యం గోపాంగముల 

నృ త్తము, రనభావములు కలిగియుండి తాళ లయల 

ననుసరించి, భావానుగుణముగ (పదర్శింపబ డెడి ఆంగి 

కాధినయము నృత్యము. 

ఏత త్రయం ద్విధాభిన్నం లాన్య తాండవ సంజ్ఞ కమ్ 

నుకుమా రంతు తల్లాన్యం ఉద్ధతం తాండవం విదుః, 

విన్యాసము 

సుకుమారమైన అంగవిన్యానము, భావ పకటనము 

క లిగినట్టిది లాస్యము. గంఫీరముగా, ఉదేక సూరితముగా 

నుండునట్టి నృత్యము తాండవము. మరియు నభలందు ' 

కూర్చుండి రనభావముల నఖినయించుట లాన్యముగాను ; 

నిలబడి తాళలయల ననుసరించి నృత్యమాడుట తాండ 

వముగాను 'జెప్పుదురు. 
ఆభినయ విధానము వ్ . 

కం ఠేనాలంబయే ద్దీతం, వా స్టే నార్థం [పదర్శయత్ 

చతుర్భ్యాం దర్శయే ద్భావం, పాదాభ్యాం తాళ 

మాచళేక్. 
అభినయించువారు కంఠముశే గితమును (శావ్యముగా 

బాడుచు, ఆ పాట యొక్క అర్థమును పతాకాది వా స్ప. 

ములచేత తెల్పుచు, రనభావములను దృష్టి భిదములతో 
జూపుచు, తాళమును పాదములతో (వదర్శింపవలెను, 

మరియు పతాకాది వాసన్తములతో నర్తకి తానుపాడెడి 
గీతము యొక్క అర్థమును అభినయించునప్పుడు, దృష్టి 

యల ల్ల ప్పుడును వ న్ష సమును అనుసరింపవ లెను. దృస్టినిల్చిన 

చోటనే మనస్సు లగ్నమగును. అట్లు లగ్నమైన మనస్సు 
నందు ము. భావమునుండి రనము పుట్టుచున్న వి. 

*" మనగా: మనస్సుశే చెరుగదగిన నుఖవిశేవము; 

కావలే ఆస్వాదింపబడుచున్నది ; రసిక హృదయముల 
ట్రవింపజేయునట్టిది, 

అభినయము : 

అభిపూ ర్వస్యణీజ్ ధాతో రాఖ్యానార్థన్య నిర్త యః 

యస్మా త్పదార్థా న్నయతి తస్మా దఖినయ; సతః. 

అభి. య నెడు ఉపసర్గ పూర్వమందుగల ణీ ఇక్ ధాతు 

వునకు చెప్పుట అని అర్థము. పదముల యొక్క అర్హ ము 

(ప్రజలకు అభిముఖ మగునట్లు సపెంపొందించి తెల్చునట్టిది 

అభినయము. విభావానుభావముల నవోయముతో ఒక 

భావమునుగాని, అనుభవమునుగాని _ైకకులకు తెలియ 

జేయునట్టిది అభినయ ము. 

ఇట్టి అభినయము ఆంగిక ము, వాచికము, ఆహార్యము, 

సా_త్రిషకము. అని నాల్లు విధములు. 

ఆంగిక ము అవయవములతో పదర్శింప బడునట్టిది. 

ఆంగికొభినయము; అనగా ఒక వాట యొక్క. అర్థ 

మునుగాని, నాటకములోని ఒక సన్నీ జేశమునుగాని 

మ్యుదలతో విపులీకరించుట (ఈమ్ముదలు నాట్య శాస్తాందు 

అందు విపులీకరింప బడినవి). ఇందు ఖావము ఉండదు, 

గీతార్థమును బెల్పునట్టి అంగవిన్యాన ముండును. ఇట్టి 

అభినయము ముఖ్యముగా వర్ణనలతో గూడిన పాటలందు 

[వదర్శింపబడును. 

ప, డొదొ. ఇంతీ చెంగల్వ పూబంతి, 

చెలువల మేల్ బంతి 

గుణముల దొంతి వినవే. 

(శీకాంతుడు గాకున్న, ఖరదూషణాదుల 

నావంతలోపలజంప చెంతవారు నరులని 

చింతించి దశకంఠు డసురుల శిక్షింప జకి 
యినకులమున 

మంతు కక్క! జనించి (శ) రామాఖ్య [బ్రహ్మాది 

నుతుండయి యనే, 

ఇట్టి కీర్తనలను నృత్యమందు (పదర్శించునవ్పుడు 
ఇంతి, చెంగల్వపూ బంతి, చెలువల మేల్ బంతి, గుణముల 

దొంతి. ఇట్లు (పతిమాటకు ఆ అర్ధమునకు సరిపోవు హా హస్త 

మును (ము (దను) పట్టి అభినయింపవలసియుండును. ఇట్ట 
ము[దలతో గూడినచే ఆంగి కాభినయము. 

వాచికము : నాట్యమందుగాని, నాటకమందుగాని 

పొత్ర యొక్క రసభావములను పోపించువిధమున సంఖా 
పించుటగాని, గానముచేయుటగాని వాచిక మగును. 
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ఆహార్యము : నృత్య. నాటకాదులందు ఆ యా నన్ని 

'వేశములకు తగినట్లు ప్యాతలు అలంకారాదులను ధరిం 

చుట, రంగాలంకరణము ఆహార్య మనబడును, 

సాత్త్వికము : భారతీయ నృత్యకళయందు ' (ప్రధాన 

మెనట్టిది సా త్రిషకాభినయము,న త్వగుణ (ప ధాన మైనట్టిది 

సా శ్రి కము. ఒక దృశ్యమును మనము జూచినప్పుడు 

గాని, ఒక సంఘటననుగూర్చి వినినప్పుడుగాని మన మనన్సు 

అభినయము 

'వించి,. అభినయచద్వారమున (పదర్శించి మనచే. అనుభ 

పొందు అనుభూతియే సా త్తికము. ఈ సా త్తికక భావ, 

ములు ఎనిమిది విధములు : _న్తంభము, ప్రళయము, 

రోమాంచము, స్వేదము, వై వర్ష్యము, వేపధువు, అ|కువు 

వె చై_న్వర్యము, 

సొ త్రీ షక భావములను గూర్చి రనమంజరియందు 

ముచ్చమైన శ్లోకములో చెప్పబడియున్నది. 

“చేదే వాచి, దృళో రలం, కుచత శు 

స్వేదః, (పకమో ఒధనే, 
పాడు రణతు, తనౌ చ పులక 

ta ౧౮ 

(వాతో, లయ శ్చేతసి, 

ఆలస్యం నయనద్యయే, చరణ యో; 

_స్తమృః, సముజ్ఞృమృ తే ; 

తలీ౦ రాజవ ఖే (వ జేన్టుతనయః 

కష్ట స్వయా౬౬లోకితః ? 
రం న! 

సఖి నాయికతో ననుచున్నది : 

ఓ మందయానా ! నీ మాటలయందు గాద్గద్యము, 

కన్నులందు బాష్పములు, చనుదరియందు చెమర్చుట, 

మోవియందు అదరుపాటు, చెక్కిలియందు తెల్లదనము, 
మేనియండు” పులకరింత్; -క్రనులయందు మాంద్యము, 

వింవ జేయును. ఆంగికమందు న_ర్హకుడు తానా భావము 

నందు ఐక్యము కానవసరములేదు, అధభినయింపవలసిన 

గీతము యొక్క అర్థములు తీసికొని హ స్తములచ్వారా 

వ్యాఖ్యానము చేయును. కనుకనే శాస్త్రము శెలిసిన 

పండితులు ఆంగిక [పథాన మైన నృత్య మునకు తక్కువ 

స్థానమును, అనుభ వ యోగ్యమైన సాత్త్విక మునకు అగ 

స్థానమునిచ్చిరి.పదాభినయమందునా త్రిక ముముఖ్యము, 

నాట్యమందు నవరనములు అభినయింపబడీనను, “రతి” 

స్థాయిగాగల శృంగారమందువ లె విజృంభించి అభినయింప 

పాదములయందు (మానుపాటు ఒకటినిమించి ఒకటి అతిశథ _ 

యిల్లుచున్నది. [(వజకాంతల యు ల్లముల కొల్లగొన్న నవ 

నీత చోరుడు నీ. కంటబడెనా యేమీ? లేనిచో అఖిల 

సా శ్వ భావముటు ఒ కే వేళ ఏల యుదయించును * 

వె క్లోకమువలనే : "సా త్రికము లన నెమియో అవి. 

యెట్లు. గల్లునో తెలియు చున్నెడి, సాత్త్వికములు మనస్సు 

నందు బుట్టి మనయందు" గల్లు మార్పులు. నృత్యమందు 

నవరసాభినయ మునకుగాని, పదముల అభినయమునకు 

గాని సా చత్రిషిక (దర్శనము ముఖ్యము. సా _త్రీషకమందు 

న _రృకుడు ముందు తానా భావమునందు లీనమై అనుభ 

గల అవకాశ మితర రసములందు లేదు. కనుకనే పెద్దలు 

సృష్టి కాధారమైన శృంగారమునందే పదరచనలు చేసిరి. 

నృత్య నాటకములందు, భాగవత, కలావ, యక్షగానము 

లందు ఇతర రసముల అభినయ మునకు అవ కాళ మెట్లు 

న్నను, ఛాయగానై నను శృంగారము లేనిదే ఆ అభినయ 

ముండుట అరుదు. అన్తే శృంగారము నభినయించు నప్పు 

డును వోన్య, అద్భుత, భయానకాడిరనములు ఛాయలుగా 

వచ్చుటయును గలదు. బీభత్సము తప్ప ఇతర రసములు 

అచ్చటచ్చట వచ్చి సంచారి భావములకు మెరుగులు పెట్టి 

అభినయమునకు అలంకారములుగా ఉపయోగపడును. 

నవరసములు వాటి స్థాయి భావములు 

(1) శృంగారము రతి 

(2) పీఠము ఉత్సావాము 

(క) కరుణము శోకము 

(4) అద్భుతము విన్మయ ము 

(5) హాస్యము హానము 

(68) భయానకము భయము. 

(7) వీభత్సము ౫... జుగుప్ప 

(8) రౌదము .. కోధము 

(9) శాంతము / శమము 

వీటిలో అభినయమునకు ముఖ్య మెనది శృంగారము. 

కృంగారాభినయము - .సాత్వతి,. ఆరభటి, కై శికి, భారతి 

అనెడి చతుర్విధ వృత్తులలో 3 చ_కీవృ త్తి త్తియందు . మాత్రమే 

(పదర్శింపబడును. _ 

శృంగారము :- నంభోగము, విపలంభము అను ఇరు 

తెరంగులు. 
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విపలంభము :. అయోగ, వీరహా, మాన, (పవాన, 

శాపము లని ఐదు విధములు. 

అభినయమునకు వి|పలంభ మే (స్టము. వి పలంభము 

నం బే నర్తకి విజృంభించుట కవ కాళశమున్నది. 

ఛావోదయము, భావసంధి, భావశబలత, భావశాంతి 

అని నాల్లు అవస్థలు తెలుపబడినవి. ఇవి కాక మన్మ థా 

వన్థలు పది కలవు: చతుః పీతి, చింత, సంకల్పము, 

'గుణస్తుతి, కియాద్యేషము, తాపము, లజ్జా త్యాగము, 

ఉన్నాదము, మూర్చ, మృతి. 

ఈ దశావస్థలు ముఖ్యముగా “పోషిత భ_ర్భృకోను 

అభినయించునప్పుడు 1 పదర్శింపబడు చున్నవి. 'మృతి' 

తప్ప మిగిలిన వాని నెల్ల నర్తకులు తమ అభినయమందు 

[పదర్శింతురు. 

మన్మథ పంచబాణములు : (1) అరవిందము, 

(2) అళోకము, (8) చూతము, (4) నవమల్రిక, 

(5) నీలోత్సలము. 

ఇందు నాలుగు బాణములు మాత్రము 

బడును. “నీలోత్పల” |పయోగము మరణమునకు కారణ 

మగునుగాన నిషేధింపబడినది. ఈ బాణమునకు పట్టునట్టి 

ముదను మా(తము (పదర్శించి ముగింపవలను. 

సంచారి భావములు 88 : నిర్వేదము, గ్లాని, శంక, 

అనూయ, మదము, (శమ, ఆలస్యము, దైన్యము, చింత, 

మోహము, స్మృతి, ధృతి, (వీడ, చపలత, వారము, 

ఆవేగము, జడత, గర్వము, విషాదము, జొత్సుక్యము, 

నిద, అపస్మారము, సుప్త, విబోధము, అమర్గము, 

అవహిొళము, ఉఊ గత, మతి, వ్యాధి, ఉస్తాదము, మరణము, 

(తాసము, వితర్మము. 

ఇక నాయికా నాయక భేదములు : స్వీయ, పరకీయ, 

సామాన్య - భేదములచేత (స్త్రీలు త్రివిధముల. గలరు. 

శృంగారనాయికలు అష్ట్రవిధముల నున్నారు : (పోషిత 

భ_ర్హ్భక, వాసకసజ్జిక, _విరహోత్కంంఠిత, అభిసారిక, 

విపలబ్ధ, ఖండిత, కలహాంతరిత, స్వాధీనపతిక అని. అభి 

సంధింప 

సారిక జ్యోత్సాన్నభిసారిక, త మోభిసారిక, దివాభిసారికా 

ఛేదములచేత ముత్తెరగుల గలదు. పద్మిని, 

చితిణి, శంఖిని అనువారు చతుర్విధ క్రశాశ్యాస్త్ర నాయి 

కలు. దూతి, దాస్తి సఖ, చేటి, ఛా తేయి, (పాతి వేళిని, 

హా నిని, 
అల 
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అభినయము 

లింగిని, శిల్సిని _ అనువారు నాయికా నహోాయలు. పతి, 

వె శికుడు _ అను భేదములచేత పురుషులకు 

శ్ర నిధ్యము చెప్పబడినది. శృంగార విషయ నాయకులు. 

దవీణుడు, శరుడు, ధృష్టుడు, అనుకూలుడు అని నలు, 

వురు. పొంఇచాలుడు, కూచిమారుడు, భ చుడు, దత్తుడు - 

అను వారలు (ప్రఖ్యాత కళాశ్వా స్త్ర నాయకులు. పీఠ 

మర్లుడు, విటుడు, చేటుడు, విదూషకుడు- అనువారలు 

నాయకుని నర్శనచివులు. 

ఇచ్చట శెల్పబడిన నాయికా నాయకులు గాక 

ఇంకను ఎందరో ఉన్నను వీరుమాతము అభినయము 

నందు ముఖ్యులు, (పాచీన పండితుల మతానుసారము 

నాయికలే 1152 విధముల నున్నారు. 

ఇందు ధీరోదాత్తుడు మొదలయిన [పఖ్యాత నాయ 

కులు నాటకములందు కనిపింతురు, శృంగార నాయకులు 

పదముల, వర్షముల అధభినయమునందు ముఖ్యులు. నర 

సచివులు నాయకునికి సహాయపడువారు, చేటి, దూళి 

మొదలయినవారు నాయికకు తోడ్పడునట్టివారు. 

ఇక కళాళొస్త్ర నాయికానాయకులు : భరతకళ- “నాట్య 

ధరి" “లోక ధరి” యని రెండు విధముల గలదు. “నాట్య 

ధర్మి' యనగా నటులు శా(స్త్రము ననుసరించి, హ్హ 

విన్యానమును, ఆంగి కాభినయమును అభ్యసించుట. “త్రోక్ర 

ధర్శి' యందు అట్టు అభ్యసించిన విద్యను లో కానుభవ 

ముతో సరిదిద్దుకొని అనుభవ పూర్వకమైన విద్యను [పద 

ర్భించుట, కళాశా(స్త్రమందు వివిధజాతులకు చెందిన 

నాయికలు, వారి అవయవ సౌష్థవము, హావభావ (పద 

ర్భనము మున్న గువాటినిగూర్చి విపులముగా పూర్వులు 

తెల్పిరి. కావున ఆ శాన్త్రపఠనము న ర్రకులకు, అత్యవ 

సరముగా తోచుచున్నది. మరియు సాత్త్విక |పధానమైన 

అభినయమునందు _ కశాస్థాన ముల అభినయమందు, ఆభిం 

గన చుంబనాది శృంగార క్రీడలను న _ర్లకులు అభినయింప 

వలసి యుండును. ఈ అభినయమునకుగూడ కళాశ్యాస్త్ర 

పఠన మవనరము. 

శఉదావారణమయులుః (1) స్వీయ: ెండ్జియాడిన 

పతినే చ వముగా నెంచి పూజించునట్టి పత్మివత. 

డదొ; ఆడుదాని జన్న మె త్తిన ఫల మేమి 

అతివరో వ్యర్థమమ్మా. 
ప. 



అభినయము 

ఆను. మేడలు మిద్దెలు - మెండు గలిగిన నేమి 

ఈడై న విభునితో - నెనసి యుండకపో తే. ఆ, 

అతివ మిక్కిలి రూప - వతియె లేనేమి 

సతతము పతిభక్తి - సలిపితే నేమి, 

అతులిత [వతములు - ఆచరించిన నేమి 

పతితోడ హితవుగా - పలుకు లేకపోతే ॥ 

(2) పరకీయ : భర్త యున్నను పరపురుషులయం 

దనురాగము గల్లినట్టి నాయిక. 

ఉదా: పం అత్తవా రూరికి - అంపేరు మావారు 

అయ్యయో ఇక నేనేమి సేయుదునే 

ఆను. కత్తి కోతగాడు మగజేమి జేసునో 

పొత్తు మరువకుండు పోయివచ్చెదసామి ॥ 
(8) సామాన్య : (దవ్యార్దనమునకు పరపురుషుల 

యందు అనురాగము [(పదర్శించునట్టిది. 

'డదాఎ ప. పూనలోని చారమువలి 

యెంత చేనెనే నమ్మినందుకు |] 

"మోన మేమని యడిగితే 

తగని రోన మే వేణుగోపాలుడు 

అటకమీద సరిగ చీరచాటుగ 

నాె కిచ్చి సేవించు కొనెనట 

కటకటా యితని పేరు దలచిన 

కాశియ్మాత్ర పోయిన తీరదు. 

వః గ్ % 

(1) ప్రోషిత భర్చృక : పతి చేశాంతర మందుండగా 
వేదన పడునట్టిది. 

ఉదా : భామరో ! ఊరికి బయలుదేండివేళ 

[పేమమీర నాసామి పిలిచి చెప్పినమాట 

ఏమని తెల్పుదు ఏలాగు తాళుదు 

. వమి సేతునే చెలియ ॥ 

“అన్నమందక అతీ పత నొందకు 

కన్నీరు గార్పకు కలవరింపకు” మని 

ఎన్నెన్నూ విధముల హితవుల. దెల్పుచు 

కన్నీరు గార్చుచు కాంతుడు చెప్పినమాట. 

(2) వాసక సజ్జిక £ | పియుడు వచ్చుచున్నాడని తెలిసి, 

తానలంకరించుకొని అనుభవ యోగ్యములైన పదార్థము 

లను సిద్ధపరుచునట్టిది. 

@ 

డగా: అకట మరుపాయె నౌర మరే మాయె 

అక్కర చెలస రావై తి వదేమాయె ॥ 

పడాది పండుగ నేడని యెంచి 

యో మేడ శృంగారించితి 

జలకమ్ముల నాడి వల్వయు ధరించితి 

కస్తూరి బొట్టు వాడిగా నొనరించితి 

నాడునాటికి వేడుకల్ బల్బోడిమిగ సేయుదామని 

యా వాడవాడల చేడె లంపిన 

లేడు లే డని మరలివచ్చిరి ॥ 

(శి) విరహోత్కంఠిత : సం కేతస్థలంబునకు |పియుడు 
రాలేదని చింతించునది, 

ఉదా : సామిని రమ్మన వే నఖయరో 

సామాన్య దొరగా జే ॥ 

(4) అభిసారిక : |పియునిగూర్చి తాను బోవునది 

లేక (పియుని తన యొద్దకు రప్పించుకొనునది. 

శఢీదా ; మగువ తన శేళకా మందిరము వెడలెను. 

వగకాడ మాకంచి వరద తెల్ల వారె ననుచు ॥ 

(5) విప్రలబ్ద: |వియునిచే వంచింపబడి చింతించునట్టిది. 

ఉదా : కధితసమయే =పిహారి రహవా! నయ యౌవనం 

మమ విఫలమిద మమలరూవ మపి యౌవనం 
యామి సౌ! క మిహళరణం. 

సఖీజన వచన వంచితా 2హమ్ ॥ 

(6) ఖండిత, అన్య స్త్రీ) సంభోగ చివ్నాములు గల్లి 

(పాతః కాలమున ఇంటికి వచ్చిన నాయకుని జూచి 

కోపించు నాయిక, 

డగా : చల్ల నాయెనా మనసు చల్చ్లనాయెనా.. 

చల్లనాయె [పాణేశ స్వామి మువ్వగో పాలా. 

వద్దికి రావేమోయి వాడిన ముఖ మేడదోయి 

నిద్దుర కన్ను రెప్పలపై నిండియున్న చేమోయి 
అద్దపు చెక్కిలి నొక్కి ముద్దిడుకున్న చెవతోయి 

దిద్దిన కస్తూరిబొట్టు చెద నేమో చెలుపవేయి. 

(7) కలహాంతరిత : పత్రిని - అవమానించి పిమ్మట 

పశ్చాతాపపడు నట్టది. 

ఉదా : మోనమాయెనే నాబుద్ధికి మాసమాయెనే 

 మోసమాయె ఏమి సేతు మువ్వగోపాలుడు నేడు 

2 మొక్కి వేడిన రాజే ఓ చలియరో. 
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అందరికి చల్లనైన ఆ చందమామ నావాలిటి 

కనలమాయె నయ్యో ! చెలియ ! 

ముందు నే నెవ్వరికి పొందెడ బాపితినో 

అందుకు నే నీలా? తినో ఓ చెలియరో. 

(8) స్వాధీన పతిక : తన ఆజ్ఞల ననుసరించు పతిగల 

నాయిక. 

ఎందుదాచుకొందు నిన్ను నేమి సేతు నేను 

అంద మైన నీమోము అయ్యా శే 

ముద్దు గుల్కు_ చున్నది. 

ముదముతో నాముద్దు మువ్వగోపాలసామి 

గుదిగొన్న తమకమున గూడి యిద్దరము 

నిదురపరవశమున వదలునో కాగిళ్ళు 

పదిలముగ నాజడను పట్టి కట్టుకొందునా * 

జ భః ఖ్ న్ 

ఉదా : 

పదార్జాభినయము, విశేషాభినయము : అభినయమందు 

(ప పతిమాటకు సరియగునట్టి అర్ధమును స్ఫురింప జేయుచు 

హస్తములను పట్టుట వదాస్థాభినయము. 

'శీదా : నవు. _నాట్యమందు “గేవుిను అభినయించు 

నప్పుడు “సింహాముఖి హ_స్పమునుఐట్ట దాని ఆకారమును 

అనగా గోవుయొక్క ముఖము, కొమ్ములను జూపుట. 

విశేషాఖభినయము : ఒకే విషయమును అనేక విధము 

లుగా వర్ణించుట. 

డీదా : “కమలాకుడుి 

(1) తామరశేకులవంటి కన్నులు గలవాడు. 

(2) కెంద మ్మి రేకులవంటి యెరుపుగలిగిన నేతములు 

గలవాడు. 

(8) నూర్యోదయశాలమున సూర్య రళ్ళి సోకినంతనే 

వికసించు కమలముల శేకులవంటి నేతములు గలవాడు. 

(4) తామర పువ్వువలె వికసించిన నేతములు కోల 

వాడు. 

(5) (భమరముల నాకర్షించు కమలములవంటి నేత్ర 

ములు కలవాడు. 

ఇట్లు 'కమలాతుడు' 'అనుమాటకు అనేక విశేషణ 

ములు గల్పించి అభినయించుట విశేపాథినయము. 

ఆభినయము గూర్చు విధము : ఒక పదమును అధిన 

యించునప్పుడుగాని, అభినయమును గూర్చు నప్పుడు 

అభినయము 

గాని. ముందుగా ఆపదమును పూర్తిగా జదివి, అంధలి 

నాయికా నాయకు లెట్టివారో తెలిసికొనవలెను. అటుై 

అందలి శృంగారమును గూర్చి, అవస్థా భద ములనుగూర్చి, 

అలంకారములను గూర్చి, నంచారీభావములను గూర్చి 

చక్కగా తెలిసికొని పిమ్మట అభినయము కల్పింపవ లెను, 

భావములను కూర్చునప్పుడు పల్లవియందే పదములో 

నుండు అన్నిభావములు అన్వయమగునటుల చేయవల 

యును. పల్లవి, పదమునకు జీవము. _అభినయమును 

గూర్చు విధము తెల్పుటకుగాను ఇట నొక పదము ఉదా 

హరణముగా నీయబడు చున్నది. 

పదము : “మంచిదినము నేడే |! మవారాజుగ రమ్మన వే 

పదములోని భావము : తన్ను విడనాడిన నాయకుడు 

మరల తనవద్దకు వచ్చుచున్నాడని దూతిక ద్వారమున 

ఎరిగిన నాయిక, విరహోత్కంఠ8ితమయై నాయకుని రమ్మని 
(వార్థించుచున్నది. 

స్వీయ. 

నాయకుడు : శరుడు. 

ఈర్యామాన విపలంభ శృంగారము. 

శంక, వితర్క్మము, జిత్సుక్యము, 

వార్ష ము, అమర్హ ము, 

నాయిక ; 

సంచారులు : 

ఆనందభైరవి - (త్రిపుట ' 
ప. మంచిదినము నేడే మవారాజుగా రమ్మన వే. 

బాత్సుక్యము, హర్ష ము, 

అను. పొంచిజూచుకులే ? పొలతీ ? మువ్యగోపాలుడు. 

శంక, వితర్మము - వారము, జౌత్సుక్యము. 

ఖు మ ఖు 

అభినయవిధానము : ఆంగిక పధాన మైనది. 

“నుంచిదినము నేడే మవారాజుగ రమ్మన వే” 

1. నేడు మంచిదినము_మవా రాజువ లెరమ్మన వే. 

లవి చేడు మంచిదినము___ఇప్పు డే రమ్మన వే. 

కి. నేడు మంచిదినము---న ర్వాలంకృతుడై రమ్మన వే. 

4, చేడుమంచిదినము నే నతనిరాక ఇదురుజూచు 

చున్నాను రమ్మనవే. 
ఎట్టు గ 

“నేను సర ప్రసిద్దమెయున్నాను. 
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అభినయము 

స్వామికి ఇ ప్ర మెనవిధమున అలంకరించుకొని 

యున్నాను. 

అతనికొబకు మంచిగంధము నూరియుంచితిని. 

అతని కిష్టమైన అలంకారముల సిద్ధ పర చియుం చితిని. 

వ|డ్రసో చేత మైన భోజ్యములను సిద్దపరచితిని. 

కేళీగ్ళహము నలంకరించి యుంచితిని. 

వోరతి పట్టుటకు అన్నియును సిద్దపర చితిని. 

స్వామి నడిచెడి జాటయందు పూవులబరుచుటకు పువ్చ 
ములను సిద్ధవరిచితిని. 

వీనులకు విందుగొల్పు సంగీతము వినిపించుటకు |శుతి 

చేసి వీణను సిద్దముగా నుంచితిని. 

తలవాకిట స్వామికొరకు వేచియున్నా ను, 

5. మంచిదినము నే డే___చల్ల నిపిల్ల వాయువులు మెల్లన 

వీచుచున్న వి. 

6. మంచిదినము నేజే___*రుం"కార ధ్వనుల జేయుచు, 

తుమ్మెదలు, పూచిన మామిడి పూగుత్తులనుండి 

మకరందమును |గోలుచున్న వి. 

7. మంచిదినము నేడే. కోకిలలు “కుహూి రవముల 

పంచమస్వరములో పలుకుచున్న ఏ. 

8. మంచిదినమునే డే__చం[దోదయ మైనది. 

ఇట్లు ఆయా భావములకు తగినట్టు హాన్తములుపట్టి 

అభినయించుట ఆంగిక ప ధాన మైన ట్టి అభినయమగును,. 

ఇక సంచారుల నభినయించు తీరు : 

(1) జాత్సుక్యము (క్ర) వార్షము (క్రి) శంక (4) విత 
ర్కుము. జిత్ఫుకమనగా ఉత్సాహము. తానభిలసించిన 

వస్తువు లభింపకముం దొక కణమైనను తాళజాలకపోవు 

టయే జాత్సుక్యము. “జొత్సుక్యమునకు అనుభావములు. 

(1) సంతాపము (మన్మథ తావము), (2) మనళశ్చింత, 

(8) నిట్టూర్పు, (4) ఎటశై నను పోబూనుట. 
అభినయమందు చూపవలసిన భావములు: 

1. మనస్సు కాక జెందుట. 

2, వేగముగనడుచుట. (ఇది 1-వ సాత్త్విక భావము. 

అనగా “నృంభము 

లె. నిశ్వాసములు (పదర్శించుట. 

శీ. శరీరము భారమగుట. (4వ సాత్వికము _ స్వర 
భేదము). 

ర్, నిద. 

6. చింతించుట. ( 7-వ సాత్తిపకము _ అ|శువులు, 

మొదలై నవి పట్టవలెను.) 

ఇందు 

వేగముగ నడచుటయందు: 1వ సాత్వికభావము 

స్తంభమును పట్టవలనిన తీరు ఎట్లన : స్తంభమనగా___. 
కదలకుండుట లేక అనురాగముచే చలించకుండ నుండుట 

అని అర్థము, ఇది. పాదములందు బుట్టును. నాయిక 

“వేగము నభినయింపవలెను. గాని పాదములు మాతము 

ఉన్నస్థానమునుండి కదలుటలేదు. అట్టితరి శరీరమునందు 

వణకుబుట్టి శరీరము కంపించును. ఈ భావపదర్శనము 

వలన ఆవేగము, ఆతురత వెల్లడియగును. దీనివలన 

నాయిక మనన్సులోని ఆతము వెల్ల డియగుచున్నది. ఇది 

పూర్తిగా నా త్రిక పథాన మైనట్టి భావ పకటనము గాన 

ఈ విధముగా పట్టబడును. ఆంగికమైనచో నాయిక 

వడివడిగా అడుగులు వేయుట ద్యారా మనస్సులోని ఆందో 

ళన వెల్ల డి జేయును, ఇదియే శెంటియందలి భేదము. 

శరీరము భారమగుట : ఇదు (4వ సాత్వికభావము 

న్వరభేదము అభినయింవవ లెనని తెలుపబడినది. అ దెట్టన : 

స్వర భేదము-_నుఖాదుల చే గలుగునట్టిది. ఇందు డగ్గుత్తిక 

మొదలై నవి గల్గును. డగ్గుత్తిక అనగా గద్గదన్వరము. ఇది 

వాక్కునందు |[పదర్శింపబడునట్టిది, శరీరము భారమగు 

టచే_.నాయిక ఉచ్చా్వాస, నిశ్వాసములు (పదర్శించుచు 

మెల్లన కంఠమును మార్చి గానము చేయుటవలన 

(పదర్శించును. 

అమే - “చింతించుటి యందు 7.వ సాత్వికము, 

అ(కువుల (పదర్శనము : 

విచార మధిక మై అశువులు రాల్బుట, ఆనంద బావ 

ములు రాల్పుట _ అని రెండువిధములుగా “అ[శువులి 

అభినయము (పదర్శింపబడును. 

కస్నీరు విదుల్చుట, కనులు తుడుచుకొనుట - వలన 
అభినయింపబడును. 

ఇన్వై (పతి “సంచారి యును అభినయింపబడును. ఈ 

అభినయము సాత్విక పధాన మైన నంచారుల (పదర్శనము. 

మన్మథ పంచబాణముల అభినయమునుగూర్చి కొన్ని 

వివరములు : నాయి కాభినయమందు నాలుగుబాణములు 



మాతమే వేసి ముగింతురు. అంతటితో అభినయము 

ముగియుచున్నది. భామాకలాపము, ఉవావరిణయము, 

రుక్మాంగద మొదలై న భాగవతములందు నాలుగు బొణ 

ముల (ప్రయోగము, అభినయముతరువాత= ఐదవచాణము 

[పయోగమునకు బదులుగా “మూర్చపట్టు ' అభినయింప 

బడుచున్నది. మరణము నిపషెధము- గాన *" మూర్చపట్టు' 

తో ముగించుచున్నారు. భాగవత నొటకాదు లందు 

నాయిక చెలిక లలు ఆమె యొద్దనే యుండుట చే, ఉప 

శాంతిని అభినయింతురు, భరతనాట్య ప్రదర్శన మునందు 

పకపా|శాభినయమగుటచే అట్టి అవకాళము లేదుగనుక నే 

“నవమల్లికి తో సమా ప్తమగుచున్నది, 

ఇదియే భారతీయ నృత్యక ళకు తలమానికమైన రసా 

ఖినయము యొక్క సంతీ ప్రగాథ, 

"పెం. స. 

అభినవగు ప్పుడు := (శాళ్ళీరము - కీ. శ. 11 వ 

శతాబ్దము) “సరన్వత్యా సత్త్వం కవి సహృదయాఖ్యం 

విజయతామ్” అని కీ ర్తించినటుల కవి సార్వభెములగుట 

చేత సరస్వతీతత్వమూర్తులగు (శ్రీమ దభినవగు వ్రపాదా 

చార్యులవారు, శాస్త్ర నర్వస్వము నెల్లరికిని (పసాదించు 

టకై, అవతరించిన [శీపతంజలి మహార్థివలె నొకయవతార 

మనుటకు నందియము లేదు. 

ఈ మహామహోదయుడు - కవిసార్వ భొముడుగను, 

ధ్యనిమార్గ (పవర్తనాభార్యుడుగను, నాట్యశాస్త్ర విశదీ 

కరణ [పవీణుడుగను, 

మగు (పత్యభిజ్ఞాద ర్భన మునకు మూల _స్హమ్మాయ మానుడు 

గను, నాలుగు వేషముల ధరించి లౌకిక, వైదిక కళా 

విద్యాస్థానరంగములయం దన్నిటియందును తన అసాధా 

రణ (పతిఖా విశేషములను (పదర్శించి, చతుర్విధ (గ్రంథ 

_ రచనాభినయ చాతుర్యమున సకల సవృాదయ హృదయ 

ముల వికసింవ జేసిన ఒకానొక అసాధారణవ్య రి, వీరిని 

గూర్చి సమ్మగముగ చెలిసికొన పలయుననిన నెవ్వరికిని 

సాధ్యము గాదు. అయినను వె నాలుగు విధములైన 

విద్యా (ప భేదములలో వారు విరచించిన ఉత్తమోత్తమ 

[గంథముల పరిశీలించితి మేని, వీరి (పభావమును, [పతిథా 

సంప త్తిని, వీరు లోకమున కను[గహించిన [పబోధమును 

కొంతవరకు గుశ్తెరుగ వచ్చును. ఆయా విభాగములలో 

కాళ్ళీర ఇవ సంప్రదాయ 

(క్రి ఈ. 780.740) రాజ్యకాలమున 

అభినవగుపుడు 

వీరు రచించిన [పబంధ ములు 

విరాజిల్లు చున్న వి, 

సరస్వతీ విహోరరంగస్థల మగు కాళ్ళీర మున శివభక్తి 

పరిపూతమగు నొక విద్వత్కుటుంబమున (కీ. శ. 950 

నుండి 966 సంవత్సరములలో పల) వీరు జన్మించిరి. 

పిరి వంశకూటన్థుడగు అతిగుప్తుడు గంగాయమున 

లకు మధ్యనుండు కాన్యకుబ్దమునకు రాజగు యళోవర్శ 

“అంతర్వేది 

యను (గామమున నివసించుచుండెను. అతడు సర్వశాస్త్ర 

పారగు డగుటయేకాక 3 వాగమములయందు అద్వి 

తీయ [వవచనాచార్యు డై విరాజిల్లుచుం డెను. కాళ్ళీర 

రాజగు లలితాదిత్యుడు (క్ర. క. 125.761) యళో 

వర్మను జయించిన ప్పుడు అ|తిగుప్తుని పాండిత్య మునకు 

సంతసించి కాళ్ళీరమునకు ఇతనిని తోడ్కొని చని, ఇతని 

నిత్యనివాసమునశై_ వితస్తా (్రb6l2m) _ నదీత్రీరమున 

కీశాంశుమారలి చేవాలయమున శకెదుట సముచిత మైన 

ఆదర్శ, పాయము లై 

"యొక గృహమును నిర్మించి, ఆ నదీ మూలభాగమున నే 

ఒక జాగీరునుళూడ కల్పించి మిక్కిలి గారవించెను. వీరి 

కుటుంబమున “వరాహాగు వుడు” అను మహానుభావుడు 

అవతరించెను. అతని శివభ కక్తికి మెచ్చి అతని_వె పరమ 

శివుడు విశేష కటాతమును (పసరి౦ప జేసెను. అతని ఆత్మ 

జుడు “చుఖులకి అను ఉపనామముగల నరసింహగు ప్త 

సకల శాన్ర్రృములయందును అసమాన పాండిత్యమును 

గలిగినవా డగుటయేగాక, అత్యంత శివభక్తి పరాయ 

ణుడై యుండెను. అతని భార్య విమలకళ.మవోసాధ్వియు, 

సనాతన ధర్మాచార వరాయణయునై యుండెను. పీరిట్లు 

సనాతనధర్శ పరాయణు లై, 

రులై, శివభక్తి భరితులై , 

మును నిర్వహించుచుండిరి. 

విద్యాచ్యాసంగా క తత్స 

అతి పవిితమగు దాంపత్య 

ఆది వ్య దంపతుల కే 

“యోగినీభూ” అని (ప్రసిద్ధిచెందిన మన అభినవగు ప్పపాదు 

డుదయించిను. 

జననకాల నిర్ణయము : 

సప్తర్షి శకము వాడుకలో నున్నది. అది కలియుగారంభ 

మునకు 25 సంవత్స రములతరువాత నారంభమగుచున్నది 

అందుచే “బృ వాతీ విమర్శినీ” (గ్రంథము నందు ఇతడు 

చెప్పినరీతిగ, 4090 సప్తర్షి వర్షమున ఆ [గ్రంథము సమ్నాప్త 

కా ళ్శీ ర సం్యపదాయమున 
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అభినవ గుప్తుడు 

నటుల తెలియుచున్నది. “భె రవ స్తవ మున, 4065వ 

సంవత్సరమున పుమ్య బహుళ దళమీతిథిని అది పూర్తిచేయ 

బడినటులను, “కమ స్తోత'""మున 4066 సంవత్సర మార్గ 

శ్రీర్ణ క్ల నవమియం దది పూ ర్లిచేయబడినబులను తెలిపి 

యున్నాడు. అందుచే 4066 నుండి 4090 వరకును ఇతడు 

(గంథములను రచించుచుండెనని తెలియుచున్నది. అది 

క, శ, 9900-1014 అగుచున్నది. ఇతని [గంథములలో 

మొదటిది [కమస్తోత మనియే చెప్పుటకు వీలులేదు. 

అదియునుగాక నితడు 'పెక్టుమంది గురువుల నా|శయించి 

అనేక విషయములలో నారిశేరినవాడు. దీని కెంత 

లేదన్నను 80 లేక 40 సంవత్సరముల కాలము పట్టి 

యుండవలయును. అందుచే నితడు కీ. శ, 950-960 

సంవత్సరములకు మధ్య జన్మించి యుండవలయును. 

విద్యాభ్యాసము : అభినవగు ప్త పాద నామ నిర్వచన ము: 

అత్రి బాల్యమున నే తలిదం[డు లితనీిని సమీపమున నుండు 

పాఠశాలకు. బంపిరి. అప్పటి నుండియే ఇతని గొప్పతనము 

బయలుపడుచుంజెను, ఇతని నవనవో న్మేషమగు బుద్ధి 

వె భవమునకును 'వాగ్మిత్వమునకును ముగ్గులె, ఉపా 

ధ్యాయు లితనిని పతంజలియపరావ తా రమని నిశ్చయించి, 

“అభినవ గు ప్పపాదుడే” (నూతన పతంజలియె) ఇతడని, 

ఇతని నామధయమును సమన్వయ మొనర్చిరి. - మరియు 

సవోధ్యాయు లందరును ఇతనిని జూచి మవోనర్పమును 

జూచినటుల భయ భాంతు లగుచుండిరి. అందుచే నితడు 

అందరిచేతను గు ప్రపాదుడగు నాదిశేషుని అవరావతార 

ముగనే భావింపబడుచుండెను. “బాలవలభీభుజంగు” డని 

ఇతనిని గురువులు కీర్తి రించినటుల కావ్య|పకాశ వ్యాఖ్యాన 

మగు బాలబోధీనిలో నున్నది. కనుక ఇతని సమ్మగ నామ 

'ఛధేయము “అభినవ గుప్తపాదు” డనుటయే యుక్తము, 

“భట్టాభినవగుప్తార్య పాద [పో శేన వర్త్మనా” అని కీర్తిం 
చుటయు దీని కనుకూలముగచనే యున్నది. 

ఇతని ఆచార్యులు : 

[శోతవ్యమ్” అను నార్యో కిని ఆచరణములో పెట్టగలిగిన 

దిట్ట ఇత డే. ఆయా సం|పదాయములలో మిక్కిలి (వవీ 
ణులగు నాచార్య మహోదయుల నా|శయించి, మధుకర 

వృత్తితో సర్వశాస్త్ర విషయ మకరందముల నితడు 
ఆస్వ్యాాదిం చెను. వేయేల, నా స్తీకులగు జైన బె ద్ధాదుల 

“బహుభ్యః (శోతవ్యం ; బహుధా 
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నాళయించి, వారల కడ వారి మత పరమార్థములను 

'దెలిసికొ నెను. ఇటుల నితడు సర్వశా(స్త్రముల యందును 

అద్వితీయ పాండిత్య మండితుడై. విలసిల్లను. 

ఆచార్యుల నామధేయములు వారు బోధించిన శాస్త్రములు 

1. నరసింహగు ప్త (వీరితం డి) వ్యాక రణము 

2. వామనాథుడు' దెవికా దై ఏత 

తం|తములు 

రీ. భూతిరాజతనయుడు దెషిత శైవము 

4, భూతిరాజు (బహ్మావిద్య 

ర్, లత్మణగు ప్ర కమం తీకొద ర్భనములు, 

6. భ శ్రుందురాజు ధ్వనిమార్గము. 

7. భట్టతోతుడు నాట్యశాన్హ్రము 

_ ఇతనికుటుంబము, దానిపరిస్థితులు : ఇతని త ల్లివం|డులే 

కాక్క, ఇతనికి వామనగు పుడు అనునొక పినత ౦ డియు, 

మనోరథుడను నొక తమ్ముడును, "'వేముడు, ఉత్పలుడు, 

అభినవుడు, “చ|క్రకుడు, పద్మగుప్తుడు అను నైదుగురు 

పిననం (డి కొడుకులును గలరు. గురుపం కిలో పినతండ్రి 
చేరుగూడ నున్నది. వారు అలంకార శాస్త్ర గంథ ముల 

విరచించినటుల, అభినవభారణతిలో ఇతడు ఉదాహరించి 

యున్నాడు. సోదరులందరును సక లశా(న్త్రపారగులగుట 
మాత మేగాక, ఉత్తమ్మగంథ రచయితలై యున్నటుల 

'దెలియుచున్నది. “స్పన్దనిర్ణయ” మను శై. వ| గంథమును 
శేముడు (ఇమరాజు) అను సోదరుడు విరచించెను. 

ఇట్లు వీరి కుటుంబములోనివా రందరును (పౌఢశా స్త్ర 

(పవీణులును, అత్యంత శివభ క్రి నమన్వితులునునై యుండి 
రని తెలియుచున్నది. 

ఇతడు సాహి త్యాధ్యయనము చేయు చుండినపు కే 

ఇతని తల్లి చనిపోయినది. అప్పటికి ఇతని తం|డి, వయసు 

చెల ల్లనివాడయ్యు, వివాహాంతరమును చేసికొన నొల్లక 

పరమవిరక్తుడె యుండెను. ఈ సంఘటనచే మన అభినవ 

గుప్తుల మనస్సు పారలౌకిక | శేయోనుచింతనాదులందే 
నిమగ్నమ య్యొను. అందుచే నితడు వివావాముచేసికొనుట 
కంగీకరింపలేదు. అటువై ఆగమవిజ్ఞాననంపాదనశకై కడగి, 
అందు సంపూర్ణమయిన విజ్ఞానమును నార్జించుటయేగాక, 

తద్యోగసిద్దులై తాము తరించి, ఇతరులను గూడ తరింప 
చేసిరి, ఇతని అతివిపుల మైన తం[తాలోకము ఇతని అన ౧ 



దృశమగు ఆగమపరిజ్ఞాన మునకును, అద్వితీయ పాండిత్య 

మునకును నిదర్శనము. 

నిర్యాణము : ఇత డుద్దేశించిన కార్యమును ముగించిన 

తరువాత, తన 12 వందల శిష్యులతో గూడ ఛై రవుని 

గువాలో (ప్రవేశించి మరల తిరిగిరాలేదట. ఆ గుహ 

మాత్రము ఇప్పటికిని (శ్రీనగరుకును, గుల్మార్ గు కును 

మధ్యనుండు “వమగమ్” అను (పదేశ మునకు వ్ మైళ్ళ దూర 

ములో నున్నది. అచ్చట నుండు మునల్మానులుగూడ ఈ 

ఐతిహ్యమును ఇప్పటికిని స్మరించుచున్నారు. అట్లు యోగ 

సిద్ధి నొందిన మహామా హౌళ్యరు డీతడు. 

ఇత డన్నుగహించిన [గ్రంథములు : 

దశిక (2 

(1 బోధ పంచ 

) మాలినీ విజయవా ర్తికము (క్రీ) పరాతింశికా 

వివృతి (4) తం తాలోకము (లొ తం|తసారము (8) 

తం|తవటథానిక (7) ధ్వన్యాలోకలోచనము (ర) అభినవ 

భారతి (నాట్యశాన్ర్ర వ్యాఖ్యానము) (9) భగవద్గీతార్థ 

నంగహాము (10) పరమార్ధసారము (11) ఈశ్వర 
థి 

(పత్యభిజ్ఞావిమర్శిని (12) ఈశ్వర | పత్యభిజ్ఞావివృతి విమర్శిని 

(18) [కమస్తాతము (14) దెవస్థదెవతాచకస్తోతము 

(15) ఖై రవస్తోతము (16) పరమార్థద్వాదశిక (17) 
పరమార్ధచర్చ (18) మహోపచేశవింశతిక (19) అనుత్త 
రాష్ట్రిక (20) అనుభవనివేదనము (21) తం్యతొచ్చయము 

(22) ఘటకర్పరకుళకవివృతి (2కి కర్మశేశి (24) శివ 
దృష్ట్యాలో చనము (25) పూర్వపంచిక (26) పదార్థ 

[ప వేశనిర్ణయటీక (27) (వకీర్ణక వివరణము (28) (ప్రకరణ. 

వివరణము (29) కావ్య కెితుక వివరణము (80) కథాముఖ 

తిలకము (81) లఘ్వీ[ప|కియ (కి2) భేదవాదవిదారణము 

(8) చేవీస్తో[త వివరణము (84) తత్వార్ధ్మప కాళిక (కిర్ 

శివశ క్ర్యవినా భావస్తో తము (86) బింబ పతిబింబవాదము 

(87) పరమార్థసం[గహము (88) అను త్ర రశతకము (89) 

[పక రణస్తో తము (£0) నాట్యాభో చనము (41) అనుత్తర 

త త్వ్వవిమర్శినీవృ త్తి. ఇంకను అనేక (గంథములు వీర 

చించినటుల ఇతని [గంథములయందలి (ప్రస్తావనలవలనను 

ఇతరుల (గంథములయందలి (పస్తావనలవలనను శెలియు 

చున్నది. 

ఇందు. మొదటి 11 [గంథములు ము[దితములు; 

12.22 వరకును లిఖిత గన్భములు, 28-86 వరకును కొన్ని 
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అభ్యవహారము = ఆరప క్షపద్ధతి 
ము దితములు, కొన్ని అము దితములు. మిగిలినవి (గంధ 

ముల పట్టికలవలన ఆలియనగుచున్నవి. 

అభినవగు పని అభిన వభారతినాట్య రనమార్గములకును, 

తం|తాలోకము కాళ్ళీర శై వాగమ మార్గమునకును, 
ఆదర్శ పాయములును నిరుపమములును నగు మహో 

త్క్బృష్ట్మగంథ ములు. ఇవి, ఆయా మార్గములయందలి 

(వయాణమూర్థన్యము లగు “ఆకరి (గంథములై యల 

రారును. (శ్రీమదభినవగు పుల అ మోఘశేముషీ (ప్రభావ 

మును, యోగసిర్ధిని ఇవి బాహాటముగ "తెలియ జేయు 

చున్నవి. | 

ఇతని పాండిత్యము సర్వతో ముఖమైనది: అందుచే ఇత 
నికి పదవాక్య|పమాణపొరావార పారీణ__ (ప్రబంధ సేవా 

రన ధ్యనినాటక (పత్యభిజ్ఞూద ర్భన [ప్రవర్త కాచార్య- 

మహామా దాశ్వర_ ఇత్యాద్య నేక బిరుదములు లభించెను. 

అభినవగు పుని లోచనము ధ్వన్యాలోక వ్యాఖ్యలలో నెల్ల 

మిన్న మైనది. _పాణినీయమునకు . 'మవోభాష్య మెట్లో 
అలం కార శా న్హ్రృమునకు లో చన వ్యాఖ్యఅట్లు. ఈ వ్యాఖ్య 

వలననే ధ్వన్యాలోకమునకు అనంత పచార్శ పసిద్దులు 

కఠిగను. లోచనమునురచించుటయందు అభినవగు ప్తునకు 

ఉపకరించిన వ్యాఖ్య అతని పూర్వుడే రచించిన చం|దిక 

యనునది. ఇతడచ్చటచ్చట చం|దికను ఖండించుచు మా 

పూర్వవంశీయునితో కయ్యము చాలును అనుచు తన 
వ్యాఖ్యను ఉపన౦వారించు చుండును. 

టి. కె. వి. యస్. ను. 

అభ్యవహారము-ఆర్షపద్ధతి = విషయములు: 

ధాన్య భద నిరూవణము, దంపు, వంట, వంటకుప్యాత 

విశేషము, భోజనము, తదితర [పసక్తాంళములు. 

లోకములో తరతమభావముచే ( తారతమ్యముచే ) 

మానవులలో కొందరు జొన్నలు, మరికొందరు గం శులు, 

స న్న థా న్య ము, ముతక ఛాన్యము, నల్ల ధాన్యము, 

గోధుమలు మున్నగు ధాన్యవిశషములు అన్నము, రొశ్సై, 

జావ మున్నగు రూపభేదములచే ఎట్లు భుజించుచుండిరో 

అటులనే చేవతలలోగూడ అగ్ని (గృవాపతికి నల్ల ధాన్యము. 

(కృష్ణ వీపులు) తో చేయబడిన పురోడాళము (యజ్ఞార 

మయిన అపూపము) ; సోమునకు చామ-బియ్యపుఅన్నము 

(చరువు) ; సవితకు ఆశు! వీహుల (60 దినముల పంట 



అభ్యవహారము జ ఆర్ష పద్ధతి 

ధాన్యము) తో చేయబడిన రొ; బృహస్పతికి నివరి 

ధాన్యపు అన్నము ; ఇం|దునకు మవో| వీహుల (పెద్దవరి 

ఛాన్యముతో చేయబడిన) రొట్టి ; వరుణునకు యవ ధాన్యపు 

అన్నము ; పూవమదేవతకు దంతములు లేకపోవుటచే 

పిండితో చేసిన' జావ మున్నగునవి ; ఆగ్ని, సోముడు 

మున్నగు చేనశా భేదముచె, నల్ల ధాన్యము మున్నగు 

[దవ్య భఖేదముచే రొ, అన్నము, జావ మున్నగు రూప 

భేదముచే [శుతిలో విధింపబడియున్నవి- దీనికి కృష్ణ్టయజు 

"ర్వేద నంహితలో.__- 

(శు, “అగ్నయే గృహపతయే పురోడాశం - కష్టా 
ఇవాల 

| | 

నాం [వీహీణాగ్ ౦ ;, సోమాయ. ఛ్యామాకం చ 

1 | 

రుగ్ం ; సవి శే _ పురోడాళం - ఆశూనాం [వీహీణాం ఫ్ 

t 

బృహస్ప్బతయే-నై వారం చరుం; ఇం[చాయ-పురోడాళం- 

మవ వీహీణాం ; వరుణాయ - యవమయం చరుం క 

(కృ. య. నం. 1-8-10) 

“పూషా పపిష్టభాగో౭దంతకోహి” (కృ. య. సం. 

2.6.8) అని కలదు. భావము : లోకములో చై నందిన 

[ప్రక్రియలో గోధుమకొజ్టైలు, బన్నురొ జైలు, జొన్న 

అన్నము, సన్న బియ్యము అన్నము మున్నగు వాటినీ 

గంచుజావ, గోధుమ జావ మున్నగువాటిని వేరువేరుగా 

(వతి నియతముగా భుజించు మానవులవలె, దేవతలలో 

గూడ ధాన్యాది భేదముచే పతినియతావోరమును _వై 
[శుతివాక్యములు బోధించుచున్న వి. 

[పకృతములో - చు దేవతలకు తత్తత్కర్మలందు 

ఆయా ధాన్యములచే (చరుపురోడాశాదులను) అన్నము 

మొదలగువాటిని చేయదలచినపుడు వీటి అన్నిటికిని 

మొదట బియ్యము అవసరముగాన అట్టే బియ్యమును 

తయారుచేయుటకు లౌకిక సాధనము లగు నఖవిదళన 

మొనర్పుట (అనగా గోళ్ళతో ఛాన్యమును ఒలిచి 

వియ్యముగా తయారుచేయుట), మిల్లులో పోయుట, 

దంపుట మున్నగువాటిలో దేనిచేనై.నను బియ్యమును 

తయారుచేయుటలో విశేషము కానరాదు గాన వ ఉపా 

యముచే నైనను బియ్యమును తయారు చేయవచ్చునని 

లౌకికదృష్టి చె సిద్ధమగుచు నుండగా; 

దంపుడు బియ్యము : (శుతిలో “వీహీనవహంతి” 

(ధాన్యమును దంపియే బియ్యమునుతయారు చేయవ లెను) 

అను విధివాక్యము పూర్వమీమాంసా శాన్త్రములో బహు 

విపులముగ విచారించి సిద్ధాంతీకరింపబడినది. ఆ నియమ 

'విధి ననుసరించి “అవహననముచేత నే (దంపుడుచేత నే) 

బియ్యమును తయారుచేయవలెను గాని నఖవిదళనాద్రి_ 

ఉపాయాంతరములచే తండులములను నివ్వాదనము చేయ 

రాదు అని సిద్దమయినది. 

దంపుడు బియ్యపు మహత్యము: నఖవిదళన మొనర్చుట 
' మిల్లులో తయారుచేయుట, దంపుట మున్నగు సాధన 
ములలో దేనిచే సిద్ధముచేసినను బియ్యములో విశేషము 

కానవచ్చుటలేదుగదా! అట్టినంద ర్భములో (అవవాననము) 

దంపుచే తయారుచేసిన బియ్యములో మహా త్త్వముండునా. 

అని శంకింపరాదు. దొనియందుగల అలౌెకికమవా త్త్వము 

నటులనుంచి లౌికిక మహా త్త మును గమనింపదగును. 

“వషట్కారోవై గాయ।తియె శిరో౭చ్చిన త్స సై రరసః 

పరాపతశ్స పృ థివీం| పావిశత్సఖదిరో భవద్యస్యఖాదిరన్సు 

వో భవతి ఛందసామేవరసేనావద్యతిన రసా అస్యాహుత 

యోభవంతి” ఇతి (క. య. నం, 8-5-7). 

పూర్వమువషట్కా-ర చేవతగాయ[ తీఛందస్సు యొక్క 

శిరస్సును శెదింపగా దానిసారము పృథివియందు [పవే 

శించి ఖదిర (చండ) వృతరూపముగ ఉద్భవించెను, 

కావున చం | డకజ్ఞతో నిర్మించిన [సువముతో శౌతకర్శ 

లందు ఆజ్యము మున్నగు (దవదవ్యములను[ గహించిన 

యెడల ఛందస్సుల యొక్క సారముతో |గహించిన 

ట్లగును అని కృష్ణయజుర్వేదములో చెప్పబడినది. 

ఈ (శుతివలన “చండకజ్జగాయ[ తీఛందన్సు యొక్క 

సారము అని న్పష్టమగుటచే, లోకములో దంపుటకు, 

రోకళ్ళను చం[డకజ్ఞతో నే తయారుచేయుచుం డెడి సంప 

చాయము ఏర్పడినది గాన అట్టి రోకళ్ళచే ధాన్యమును 

దంపినచో ఛందస్సుల యొక్కసారము ఆ బియ్యమునందు 

[ప వేశించును. కావుననే దంపుడుబియ్యము ఆరోగ్యము 

నకు సాథనమగుచున్నవి.__ ఈ గాథను తెలిసికొనక 

పోయినను ద ంపుడుబియ్యము ఆరోగ ఫమునకు' కారణమని 



వై ద్యులు పలుకుచుందురు. కాని ఈ [శుతిబోధీతమగు 

కారణమును మొతము బియ్యము 

మిల్లులో పోసినచో వేడిమిచే విటమినులు పోవుచున్న వి. 

అందుచే అనారోగ్యము కలుగుచున్నది అని కొందరును, 

తవుడు పోవుటచే అనారోగ్యము పర్పడుచున్నది అని మరి 

కొందరును వచించుచున్నారు. ఈవిషయము ఎంతవరకు 

వా స్హవమో విమర్శింపవలసియుండును. ఎందులకన, దంపు 

నప్పుడుకూడ |శోతకర్శలలో నున్న “ సం ేష్య 

(తిష్ఫలీకర్తవె (ఆ.శౌ.నూ) అను ఈ | పేషమం[తముచే 

మరుగుపోటు వేయుమని అధ్వర్యుడు క 

“దె వభ్య శుధ్యధ్వం, దె వేభ్య శ్ళుంధధ్వం, దేవేభ్య 

శుంభధ్వం, సుఫలీకృతా౯ా కరోతి” అను సూ తమంత 

ములచే పత్ని మరుగుపోటువేసి పిదప చెరుగును, 

తవుడు అంత్యమున ఆ ఇస్టిలో దజిణాగ్ని యందు ఫలీ 

కరణ హోమము చేయబడును, 

మెరుగు పోటుచే తవుడును తీసియే బియ్యమును సిద్ధము 

చేయు నాచారము పూర్వము నుండియు గలదు. 

వైద్యులు తలచినట్లు మిల్లు బియ్య మునకు వేడమిచే 

విటమినులు పోవుటగాని, తవుడు పోవుటగాని అనారోగ్య 

కారణమైనచో ధాన్యమును గోళ్ళతో ఒలిచి, బియ్యమును 

తయారుచేసినచో వె అనారోగ్య కారణములు ఆ బియ్యము 

[(గహింపజాలక, 

అర క్త 
M0 

ఆజాపింపగా 

ఆ 

నందు ఉండవు గాన అట్టి బియ్యమును స్వీకరింవషలని 

యుండును. అట్లు స్వీకరించినచో అవవాననవిధికి పూర్వ 

మీమాంసా శాస్త్రములో విచా రణ చేసి నిర్లయింపబడినట్టి 

(దంపు చేతనే బియ్యము, తయారుచేయవలెను గాని 

ఇతర సాధనములచే చేయరాదు అను) నియమము వ్యర్థ 

మగును. 

చేద బోధితమయిన విశేషము రుజువుకావలెనన్నచో, 

కొంత కాలము గోళ్ళతో నొలిచిన బియ్యమును, మరి 

కొంత కాలము దంపుడు బియ్యమును ఉపయోగిం చిన చో, 

గోళ్ళతో నొలిచిన బియ్యమునకు మిల్లు ు వియ్యమునకువలె 

వేడిమి (వస క్రియుండదు, తవుడు పమా|త్రము పోదుగాన 

దంపుడు బియ్యమునందు కం" గోళ్ళతో ఒలిచిన బియ్య 

మునందు అధికగుణము కనుపింపవలను,. అట్లు కనుపిం 

చక, దంపుడుబియ్యమును ఉపయోగించినప్పు జే విశ 

షారోగ్యము కనుపించినచో వేద్మపతిపాదితమయిన ఛంద 
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సారము చం|డరోక లి ద్వారమున దంపుడు బియ్యము 

నందు నం|కమించుటచేతనే ఆ గుణవిశేషము కన్పట్టు 

చున్నట్టు స్పష్టమగును. ఛందనస్వారము బియ్యమునందు 

సంకమింపవలెనను తాత్పర్యముతోనే శిష్టాచారములో 

ధాన్యము నలుగుటకు సౌకర్యార్థము చం|డరోక ళ్లకు 

చుట్టు ఇనుపపొన్ను లను వేయించుచున్నను, ఆ చం(డకజ్ఞ 

యొక్క మధ్య భాగ సంబంధము ధాన్యమునకు ఉన్నట్టును 

మనము [గహించుచునే ఉన్నాము. 

ఈ విధముగ దేవతావావిస్సులలో అంతటను దంపుడు 

బియ్యము నే ఉపయోగింపవలెనన్సి నిరూపించిన పిదప, 

నిర్ బుతి చేవతాకమయిన కర్మలో గోళ్ళతో ఒలిచిన 

బియ్యము ఉపయోగింపవలసినదిగా |శుతి బోధించు 

చున్నది. కృవ్ణయజు న్వేదసంహితలొ “నై ర్ బుతం చరుం 

పరవృ క్యా గృహే కృష్టా నాం [వీహీణాం నఖనిర్భిన్నం” 

అని కలదు. (1-8-9) 

రాజసూయమను మహో కతువుళలో 

స్సులు అను ఇషఫ్ట్రిపక్రమములో, మహారాజునకు మహిషి, 

వావాత, పరివృ క్తి అను ముగ్గురు భార్యలుందురనియు, 

వారిలో పట్టాభిపి క్తురాలగు భార్యకు “మహిషి” అనియు 

“రత్నినాంహావి 

సామాన్య (పీతిగల భార్యకు “వావాతి అనియు, పీతి 

రహితురాలగు భార్యకు “పరివృ క్రి" అనియు నామములను 

ని'ర్రేశించి, వారిముగ్గురిలో “పరివృ క్రి అను భార్య యొక్క 

గృహమున కేగి మహారాజు అచ్చట నైర్ బుశేష్ట్రిని చేయు 

నప్పుడు నిర్ బుతి దేవతకు నల్లధాన్యమును గోళ్ళతో 

ఒలిచి బియ్యము చేసి ఆ బియ్యముతో నె చరువును 

(అన్నమును) వండి ఆ దేవతకు ఆవావిస్సును ఇయ్యవలసి 

నదిగ కుతి చెప్పుటచే, గోళ్ళ బియ్యమును, మిల్లు బియ్య 

భుజించుట 

తగదని శుతిశిష్టాచారములవలన స్పష్ట వమగు 

చున్నది. 

వంటకు పాత్ర విశేషము : మృణ్మయపా(తతో నే వండ 

వలెను. ఎట్టన మవోగ్నిచయనమను (క్రతువులో ఉఖ' 

అను కుండలో రంపపువొట్టు మున్నగువాటిని ఉంచి 

ఆహావనీయ మను అగ్నివై ఆ “ఉఖి ను ఉంచి అడుగున 

ఆవావనీయాగ్నిని లెస్సగా జ్వలింపచేసినచో, అడుగు 
మంటచే, ఉఖలో రంపపుపొట్టు' మొదలగునవి అంటుకొని, 



అభ్యవహారము = ఆర్షపద్ధతి 

అగ్ని పుట్టిన పిదప, “ఉఖ్యేజాత ఆవావనీయమనుగమయ్య "” 

(ఆ. (శె. సూ.) అను సూ తానుసా రము ఉఖాగ్ని పుట్టుట 

తోడనే, అడుగుననున్న ఆవావనీయాగ్ని ని, పూర్తిగా 

ఆర్బి వేసి, ఈ ఉఖాగ్ని నే, ఆహవనీయాగ్ని స్థానీయముగా . 

వ్యవవారింతురు. అనగా ఆహావనీయాగ్నియందు చేయ 

వలసినహోమాదులను ఉఖాగ్నియందే చేయుదురు. ఇట్టిది 

ఆచారముగా చెప్పబడినది. అనంతరమందు కామనా 

విశేషముజచే క్భనవ్ల యజుర్వేద సంహితలో “అంబరీ్హో 

దన్న కామస్యావద ధ్యా దంబరీషేవా అన్నం ఖియశే 

సయో న్యేవాన్న మవరుంధే॥ (1-1-10) “లోకములో 

మృణ్మయపాతయందు అన్నము వండుదురు గాన అన్న 

మును కోరు యజమానునకు అంబరీషము (మృశ్చా|త) 

నుండి అగ్నిని తీసికొని వచ్చి ఉఖయందు అగ్నిని ఉత్పాద 

నము చేసినచో అట్టి యజమానునకు సమృద్దమైన'అన్న ము 

లభించును” అని చెప్పబడినది. ఈ (శుతివలన ఆర్హసం( ప 

చాయములో మృణ్మయపా త చేత నే అన్న మును వండు 

చున్నట్లు స్పష్టమగు చున్నది. 

 మృణ్మయపాత్రను తడుపుట: లోకములో [కొత్త 

మృళత్చాతలను (పథమములో పాలతో తడిపి వాడు 
చుం జెడి సర్య్రపదాయము కలదు. దీనిని సహేతుకముగ 

(శుతి విధించుచున్నది. కృష్ణ యజుర్వేద నంహితలో 
“అనుర్యం పాత్ర మనాచ్చజ్ఞ మాచ్చణ త్తి దేవతా 

. కరజ వీ రేణాచ్చణ త్తి పరమం వా ఏత త్సయోయ 

దబుకీరం పరమేకా పానాం పయసాచ్చణ త్తి 
యజుషా వ్యావృ త్యే. (కృ. య. సం. 5-17) 

యజ్ఞ సాధనమగు మృణ్మయవా్యతను కాల్చిన పిదప 

[పథమములో [దవదవ్యముచే తడపకుండా వాడినచో 
ఆ పాత అసురయోగ్యమగును. [దవదవ్యముచే తడిపి 

వాడీనచో ఆ పాత దేవకర్మలకు యోగ్యమగును, అనంత 

రము దేనితో తడపవలెను అను శంకవె లోకములో 
మేకపాలు సర్వవ్యాధులను తొలగించునటుల (సిద్ధి 
కలదు. కావున అవి ఉత్తమ మయినవని శెలియనగును, 

. వేదములోగూడ “ఆగ్నేయీ వా వషో యదజా” (కృ. 

_ య. సం. క్ంకీ-కి) (|వపజాపతి ముఖమునుండి అగ్నితో. 
కూడ మేక పుట్టినది గాన మేక అగ్ని సంబంధమైనది. 
అందుచే అది ఉ త్రమమయినది) అని చెప్పబడినది. ఇవ్విధ 

గ్రౌతకర్శలో చెప్పబడినది. 

ముగ లోకమునను వేదములలోను మేక ఉత్తమమైనది 

గాన దాని పాలచే [కొ _త్తకుండలను తడుపవలెను అని 

చెప్పి “లోక ములోవలె మం[త్రరహిత ముగ తడుపరాదు. 
లోక వై లతణ్యముకొరకు యజ్ఞ ములో మంతములచే 

తడుపవలెను.” అని వచించుటచే, లోకములో మంత 
రహితముగ పాలతో తడుపుచున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది, 

లోకములో మేకపాలు తరచుగ నంభవించక పోవు 

టచే పాలతో మా్యతము తడుపుచుం డెడి ఆచారము నేటి 

వరకు |పచారములోనున్నది. ఈ విధముగ శ్రుతి పమాణ 
ములచే [కొత్తకుండను [1పష్రపథమము పాలతోతడిపి, 
అనంతరము ఆకుండతో వంటచేయవలెనని స్పష్ట్రమగు 
చున్నది. 

అన్నము వండుట : వంటచేయునపుడు దంపుడు 

బియ్యమును కోడుగకుండ అ త్తెసరుగా వండవలసినదిగ 
శన [పవాళయతి, న (వససావయతి, న గాలయతి, జీవ 

తండుల మివ (గపయతీతి విజ్ఞాయ తే” అని ఆ. (శౌ, 

సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఈ నూతముచే వంటచేయు 
బియ్యమును కడుగకూడదు. దానిలో పోసిన నీటిని, 
కడుగును తీసివేయ రాదు. నీటిని పోసినతరువాత గాలించ 
రాదు. అనగా నొక్కికడిగి నేమరాదు. అ త్తెసరుగా 
వండవలయును. అన్నము చిముడకూడదు. వంట బిరును 

పదునుగా నుండవలయును అని అగ్నా  ధానమునందలి 

దర్శపూర్తమాసలు అను 

("ెతకర్మలో “ వవాళ్య తండులాన్” (తండులములను 
కడిగి) అని చెప్పబడినది గాని గాలించి కడుగవలయునని ' 
చెప్పబడలేదు. అందుచేత బియ్యమును కడుగకుండ అ త్తెన 
రుగా వండుట, బియ్యమును కడిగి అ అ్రెసరుగా వండుట 

అను రెండువిధములు కలవనియు, అట్టి అన్నము దేవతా 
యోగ్యమగుననియు స్పష్టమగుచున్నది. 

రొ శ్రైను కాల్చుట : కృష్ణయజుశ్వేదమునందు “యో 
విదగ్ధ స్స నైర్ బుతో యో ఒశృత స్స 'రౌదోయ శత 

స్స చేవ స్తస్మా దవిదహ తాళ్ళతం కృత్య స్స చేవత్వాయ॥ 
(కృ. య. సం. 2 కాం. 6 (వ, ల్ అ.) అని కలదు. పురో 

డాళము (రొన్టు) మాడునట్లు విశేషముగ శాల్చబడినచో 
అది రాతనులకు (సియమగును. కొంచెము పచ్చిగా 

నుండినచో ఆ పురోడాళము ర్నుదునక్తు [పియమగును. 
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సమముగా [శపణము చేయబడినచో అది 'దేవతాపియ 

మగు వావిస్సగును. అందుచేత విదాహాదులు లేకుండ 

సమముగా |శ్రపణము చేయవ లెనని దీని భావము. 

వెన్న, నెయ్యి : “ఘృతం దేవానా మస్తు పిత్సూణాం 

నిష్పక్వమ్, మనుష్యాణాం తద్వా వత త్సర్వదేవత్యం 

యన్నవనీతం” (కృ. య. నం. 6-1-1) అను (శుతివాక్య 

మొకటికలదు. యజ్ఞ ములో పథ మదినమునయజమానుడు 

యజ్ఞ శాలలో (ప వేశించిన పిదప తన శరీరమందంతటను 

వెన్నను నఖశిఖాపర్యంతము రాచుకొనవలెననియు, అట్టి 

వెన్నను సంపాదించు నిమిత్తము మజ్జిగ చేయునపుడు 

చల్ల గుంజకు (త్రాటిని కట్టి సె గును చిలికి తీసిన వెన్న 

దేవతలకు [పియమైనదనియు, చల్లగుంజ లేకుండ శెండు 

చేతులతో (చిన్న కవ్వముతో) మతమే పెరుగును 

మధించి తీసిన వెన్న. పితృ దేవత లకు |పియమైనదనియు 

శుతిబోధఅయియున్న ది. కావున శిష్టాచారానుసారముగ 

సృృశ్యాదిబోధితమగు కవ్వముచే మధితమైన వెన్న 

దేవతాయోగ్యమును సర్వదేవతా (ప్రితిపాతమునునై 

యున్నదని తేటపడుచున్నది. ఈ వెన్ననుకాచి నెయ్యిగా 

తయారుచేయునపుడు పాక జన్యమయిన అవస్థా భేగములబే 

సర్వ దేవతలకు |పియమైనట్లు |శుతి వక్కాణించుచున్నది. 

ఎట్లన మామూలుగా కాగిన నెయ్యి "దేవతలకు [వియ 

మైనది. అరకాక నెయ్యి పితృ దేవతలకు [పియము. కాగి 

పరిమళముతోగూడిన నెయ్యి మనుష్యులకు [ప్రియము 

గాన ఈ తీరున వెన్న సర్వదేవతా పితిక రమని చెప్ప 

బడినది. అట్టి వెన్నకు మూలమగు వొలనుగూర్చి క్భప్హ 

యజు ర్వేదములో “అభివాన్యాయెదుగ్లేభవతి । సాహిపితృ 

దేవత్యందు హే॥” (కృ. య. బా.) అను [శుతివాక్యము 

కలదు. దూడ చనిపోయిన గోజీరములు పితృ దేవత లకు 

[పియ మైనవి అని దీని భావము. మరియు దూడగల 

గోకీరములు దేవతలకు [పియములయినట్లు దర్శపూర్ణ 

మాసాది | శెతకర్మలందలి గోదోవానాది పర్యాలోచనచే 

స్పష్టనుగుచున్నది. కావున త త్రద్దేవ తాక ములగుక రలందు 

తత్త ద్రేవతానుగుణమగుతు రజన్యమగు నవనీతముచే, తత్త 

ర్రేవతానుగుణముగ ఆజ్యమును తయారుచేసి తదనుగుణ 

ముగ హోమాదులయందు ఆజ్యమును వినియోగింపవలసి 

నట్లు విశదమగుచున్నది. 

ఆభ్యవహారము ఇ ఆర్షపద్ధతి 

పాత్ర నిర్ణయము : భోజనము రజతపా తలో పితృ 

'దేవతలకును, సువర్షపాతలో చెవతలకును (పియ మైనట్టు 

ఆల్షికమం|తములో విశ్వేదేవతలకును, పితృ దేవతలకును, 

అర్చన చేయు సందర్భమునందలి “సౌవర్ణ మిదం పాతం” 

“రాజత మిదం పాత్రం” అను వాటిచే స్పష్టమగుచున్నది. 

వెండి కంచములను ఉపయోగించువారు దేవశానివేదన 

చేయుటకు యోగ్యతా నంప క్తి కలుగుటకు, బంగారపు 

పువ్వును వేయించినచో అది నువర్లపా[త అగును గాన 

అది దేవతాని వేదనకు అనుకూలమగును. శక్తి లేనివారు 

అరటి ఆకును ఉపయోగించ తత్తత్క- ర్యానుగుణముగ 

రాజత, సౌవర్షపాత భావనచే ఆద్షికాదులయందు కర్మను 

నిర్వ ర్తించెడి ఆచారముకలదు. కాని “కదళీ గర్భపతంచి 

అను న్మృతిచే అది నిషేధింపబడినది. అందుచే అరటి 

డిప్పచే కుట్టబడిన బొంద వి న్హళ్ళను ఉపయోగించరాదు. 

ఇట్లు యథానంభవముగను, యఖాళ క్రిగను పాతను 

సంపాదించి పూర్వోక్త ఆజ్యముచే పా తాభిఘారమును 

చేసి పదార్థములను వడ్డించిన పిదవ తిరిగి అన్నాఖిఘార 

మునుచేసి, అనంతరము పూర్వపరి షెచనముచేసి |పాణా 

హుతులను పండ్లకు తగులకుండ |మింగవలెను. దీనిని 

(పాణాగ్నిహోత మందురు. ఇట్లు |పాణాహుతులను 

' తీసికొనకుండ భోజనమును చేసినచో నరుడు భగ్న వకు 

డగునని స్మృతులు బోధించుచున్నవి. భోజనముచేయు 

రీతినిగూర్చి “ప్రాచీ మభ్యాకారం | అ్ఞా రంతతః । 

వవ మివ వ్యాన్న మద్యతే” (కృ. య. (ఛా. శి-8ి-1) 

“హా స్తం పురతః పాళి (పనార్య అధిత 8 భోజ్యా 

న్యాకృష్య ముఖబిలే (వతిపతి తద్వత్ "అని (శుతిస్మృతులు 

కలవు. దర్శపూర్షమాసలు అను | శొతకర్మలో |సువము, 

జుహువు మున్నగు నామములచే (వసిద్ధములగు చారు 

మయములగు హోమప్యాతలను దర్భాగములచే తుడుచు 

సందర్భమున, లోకమునందు మానవుడు భోజన సమయ 

ములో ఎదుటనున్న భోజనపాతయందు వా _స్తమును 

(పసరింప జెసి, ఇరు పక్కలగల వ్యంజనములను ఆకర్షించి 

అన్న ములో కలుపుకొని నోటిలో ఎట్లు వేసికొనునో అటు 

లనే ఈ పోీీమపా[ తలను తూర్పునుంచి ద ర్భాగములచే 

మధ్య భాగమునకు సంమార్థనము చెయవలయునని చె 

[కుతి సూత్రములు బోధించుచున్న వి. గాన [పాణా | 
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అభ్యసనమన స్తత్వము 

హుతులను తీసికొనిన పిదప అన్నమును వ్యంజనముల 

న మ్మేళనముతో భోజనమును చేయుచున్నట్టు లోకము 

నందును వేదమునందును (పసిద్ధి కానవచ్చు చున్నది. 

దధి (పెరుగు) : ఇవ్విధముగ భోజనమును చేయు 

సందర్భములో అంత్యమున సిరుగుతో భోజనమును 

మా ప్తి చేయవలెనని చెప్పి, ఆ పెరుగును తయారుచేయు 

విధానమును [కుతి ఈ |క్రిందివిధముగా బోధించుచున్నది: 

య త్పూతీక ర్వా పర్షవల్కె ర్వా తంచ్యా తామ్యం 

తద్వత్కీ్వీలై రాతసం తద్య _త్రండులై _ర్వెశ్వ దేవం 

తద్యదాతం చనేన మానుషం తద్య ద్దధ్నాతశ్సెం[దం 

దధ్నాతన క్రి నెం దత్వాయ” (కృ. య. నం. 2-5-5) 

సోమలతా సదృళములగు ఓషధివిశేషములచేగాని పూతీ 

కముచేగాని, మోదుగ చెట్టుయొక్క జెరడుచేతగాని, 
తీరములలో తోడుపెట్టుటచేత నివృన్నమయిన పెరుగు 
సోమ చేవతకు (ప్రియ మైనదిఅని పె|శుతిభావము, అటులనే 

వీరములకును న్టూల బదరీఫలనంబంధ ముచే నిమృన్న 

మయిన పెరుగు రాతనులకు (పియమయినది. తండుల 

సంపర్క-ముచె నిష్పన్నమగు దధివిశ్వేదేవతలకు |పసియము. 
కొంచెము పులిసినమజ్జిగచె _ నిప్పన్న మయిన 
మనుష్యులకు ఇష్టమయినది. కీ రములలో ఇరుగు తోడు 

పెట్టగా నిమృన్నమయిన దధి ఇం|దునకు [పియమయినది. 

అట్టి చురుగును ఇం|దునకు హోమము చేయుటకై 

వాతయందు [(గహించునపుడు పాలను ముందు [గ్రహించి 

అంత్యమున 

చేయుటచే “ధినోతీతి దధి” అని వ్యుత్పత్తి కావున, “ధిన్ 
(పీణనే' అను ధాతువువలన ఏర్పడిన "దధి" శబ్దమునకు 

“నంతోషపరచునది" అని అర్థము కావున అట్టి వస్తువును 

చివర [గవాణముచేసి హోమ మొనర్చుటచే ఇం దునకు 
నంతోవషము (తృ వ్తీ) జనించును, అని తెలీయుచున్న ది. 

“దధ్నో పరిష్టాద్ధిన్ తి” అను నీ (శుత్యర్థము ననునరించియే 
లోకములో “పెరుగుతో అంత్యమున భోజనముచేయు 
నాచారము ఏర్ప డెను. ఇట్లు సర్వ పదార్థములను భుజించిన 

పిదప అంత్యమున పెరుగుతో భోజనమును సమాప్తి 
చేయుటచే, మానవునకు సంతృప్తి జనించుచున్నది. 
. రెండుసార్లు భోజనము ; “ద్రజావై నతమానత తప 
._న్హహ్యమానా అజుహ్వూతీ; =... మనుష్యా అపశ్యకా 

ఎవరుగు. 

పెరుగును [గహణము చేయవలెను, అట్లు 

చమనం ఘృతన్య పూర్షగ్గ్ స్వధాం | తముపోదతిస్టన్ 
తమ జుహవుః | తేన ద్వయీ మూర్ణ మవారుంధత 
తస్మా ద్ద్విరహ్నో మను మ్యెభ్య ఉపహియ శే (పాత 

శ సాయం చ॥ (కృ. య, (బా. కాం. 4. ప్ర, 

9, అ.) అని కలదు. 

పూర్వము ఒకప్పుడు [వజలు హోమము లేకుండ 
ఉపవాస రూపమగు తపన్సును చేయుచు, నృతయాగ 
సద్భశమగు సుకృత మును నంపాదించిరి, ఇట్లు తపస్సును 

చేయుచుండగా కొంతకాలమునకు వారికి ఉదితమగు 

అన్నమును ధరించునట్టియు, ఘృతపూర్షమగు నట్టియు 
చారుమయమునగు నొక పాతవిశేషము కానవచ్చెను. 
వారు దానిని చేతబూని నిలువబడి ఆ ఆజ్యమును అగ్ని 

యందు హోమము వేయగా ఆ హోము (పభావముచేత 
ఒక దినమున కాలద్వయమందు భోజ్యమగు అన్నము 
సంపా_వ్రమయ్యెను. అప్పటినుండి నేటివరకును లోక. 
ములో సామౌన్యుల చేతను, శిష్టులచేతను దినమునకు 

భోజనము రెండుసార్లు (సాయం పాత. నృమయము 
లందు) చేయబడుచున్నది. ఇవ్విధముగ ఆరెండు పూటల 

భుజించునపుడు కొంచెము తక్కు వగ భుజింవవలెననియు, 

ఏకాదశి మున్నగు దినములందు దినమున కొకసాే 

కడుపునిండ భుజింవవ లెననియు న్మృతి భోధించుచున్న ది. 
చు విధముగ, [శుతి, నతి, శిఖ్లూచారములననునరించి 

ఆవోరమును భుజించు మానవులకు ఆయురారోగ్యములు 

సంపూర్ణ ముగ సిద్ధిం చునని అనుభ వపూర్వక ముగ స్పష్ట 

మగుచున్నది. 

ఉ. గ. శా, 

అభ్యసనమన సత్యము :- అభ్యసన మనువిషయ 
మును గురించి |వపనంగించుటకుముందు మన స్తత్వమునకు 
సమానార్హకమగు నై నె కాలజిీ (Psychology) అను పదము 

యొక్క. “అర్ధమును స్పష్టముచెయుట అవనరము. శబ్ద 
వ్యుత్చ త్తి ననుసరించి = నె కాలజీ అను పదము “ఆత్మి అను 
అర్థమునిచ్చు "నెక్" అను పదమునుండి ఉద్భవించినది. 
అందువలన ఈ శాస్త్రమును మొదట ఆత్మసంబంధమైన 

శా(న్త్రముగా పరిగణించిరి, కాని (పాచీన తత్వజ్ఞులు ఆత్మ. 

పదార్థ వివేచన. (పయత్నిం చియు విఫలులై రి. అందు 

వలన మొడటి నిర్వచనమును నవరించి వారు సై కాలజీ 
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అను పదమునకు మనస్సు అని అర్థముచెప్పిరి. వివేచనము 

వలన మనన్సు అను అర్థము కూడ అసమ గమని విదిత 

మయ్యెను. పిదప కొందరు నిపుణులు సై కాలజీని చై చైతన్య 

పరిశీలనమని నిర్వచించిరి. ఆ నిర్వచనముచే చైతన్యము 

కొంచెముగానున్నపుడును, పూర్తిగా లేనపుడును పర్పడు 

నమన్యలకు పరిష్కారములు అభింప పవయ్యును. అందుచేత 

వారు నై కాలజీఅను పదనిర్ణచనమును సమగ మొనర్చిరి. 

ఆ నిర్వచనమును బట్టి సె కాలజీ అను పదము మానవ 

[పవర్తన శాన్త్ర్యమను నర్థమునందు రూఢమగమెను. ఒక 

సు పసిద్దుడయిన మన న్తత్వజ్ఞ్జుడు వచించినట్లు సై కాలజీ 
థి ౨ 0 ౧౧ య 

అను పదమునకు ఆత్మ, మనన్సు, చైతన్యము అను నర్భ 

ములు [కమముగా మారి “మానవ పవ ర్శన శా స్ర్రృము” 

అను నర్థము మా[తమే రూఢియైనది. మానవప్రవర్తన 

శా న్త్రము విశాల మెనది. 

(Physiology), 

ఇందులో ఇారీ రక శాస్త్రము 

సాంఘీక శాస్త్రము (Social Science) 

వంటి శాస్త్రము లనేకములు ఇమిడియున్న వి. 

శారీరకశాస్త్రము [పాణి యొక్క పనులను నిర్వహించు 

అవయవములను, జీవాణువులను పరి కీలించును. సాంఘిక 

శా న్త్రము రాజ్యములను, మానవ సంఘములను పరిశీ 

లించును. ఈ రెండు శా(స్త్రములకు మధ్య మరియొక 

శాన్త్రము కలదు. అదే మన సృత్వశ్యాస్త్రము. అది వ్యక్తి 

యొక్కపుట్టుక మొదలుకొని అతని శా శవము, బాల్యము, 

యౌవనము, వార్ద్హక్యము, అంత్యదళ మున్నగు వివిధ 

దశలను పరిశీలించు శాస్త్రము. ఒక వ్యక్తియొక్క జీవిత 

ములో సెక్కు. పరిణామములు కలిగినను, అతని వ్యక్తి 

త్వము మాతము మూర్పుచెందదు. అందుకు కారణము 

అతనియందు వివిధ పరిణామములు జరుగుచుండగా 

అతని (పవ ర్రనములో అవిచ్చిన్న మైన ఐక్య మొకటి కని 

పించుటయే. బాలునకును, వయోజనునకును, సామాన్యత 

కును, అసామాన్యతకును, మానవునకును, జంతువునకును 

గల తా రతమ్యమును నై "స కాలజీ చూపును. వ్య క్తుల మధ్య 

గల జారతమ్య ములను విద్య, ఆలోచన, ఉ దెకము మొద 

లగు వ్య క్తి యొక్క కార్యళ క్రి నియమములను, సై కొ 

లజీ విశేషముగా పరిశీలించును. సై కాలజీ, వ్య క్తి యొక్క 

ఉ త్సాహకృత్యములను పరిశీలించు శాస్త్రమని చెప్ప 

వచ్చును. ఇచ్చట కృత్యము అన్న పదము విశాలమైన 

అభ్యసనమన స్తత్వము 

అర్థముతో వాడబడినది. ఈ పదములో భౌతిక, ఆంగిక, 

మానసిక కృత్యములు ఇమీడియున్న వి. సాధారణముగా 

మనచే మానసిక కృత్యములుగా ఎంచబడినటు వంటి నేర్చు. 

కొనుట, జ్లాపకముంచుకొనుట, ఆలోచించుట, పరిశీ 

లించుట, పన్ను గడ చేయుట, నిశ్చృయించుట, "తిలిసికొనుట, 

అనుభవించుట, అసహ్యించుకొనుట మున్నగువాటితో 

"సై కాలజిీకి ఎక్కువ సంబంధము కలదు. తెలిసికొనుట, 

అనుభవించుట, చేయుట అను నీ (ప్రధాన శీర్షికల [కింద 

సులభముగా తెలిసికొనుటకు, పూికీలించుటకు వీలు 

కలుగుటకై, ఈ ఉత్సాహక్ళత్యములన్ని టిని వర్గీకరించి 

నను, వీటిలో ఒక దానినుండి మరొకదానిని విభజించుచు 

సరిహద్దు గీతలు గీయుట అసాధ్యము. కారణము, (పతి 

మానసిక కృత్యము శారీరకకృత్యముగా గూడ పరిగణింప 

బడుచుండుట యే, = వెగా, మెదడు తీ వముగా పనిచేయు 

టకు ఉప్మకమించిన పతి కృత్యమునందును, సాధారణ 

ముగా, కండరములు, ఇం దియములు కూడ తమ 

వాతను నిర్వహించుచుండును. వివిధ అంగములు తమ 

తమ కృత్యములను నిర్వహించు రీతిని పరిశోధించుట 

శారీరశా(స్త్రము యొక్క. కర్తవ్యము. 

సంపూర్ణ వ్య క్షి యొక్క జీవితమునకు (ప్రతి అవయవము 

ఏమేమి సమకూర్చునో పరిశీలించుటకు |పయత్నించును. 

ఉదా: చూచునప్పుడు కంటిలోను, మాట్లాడునప్పుడు 

వాగిం[దియములోను కలుగుచున్న పరిణామములను ఈ 

శాస్త్రము పరికోధించును. అయితే శారీరకశా(స్త్రమే 

మానవ పవ ర్తనమును గూర్చి అన్ని వివరములను తెలియ 

జేయగలిగినచో, ఇక సై కాలజీ అను శాశ్రుముతో మన 

కేమి అవసరము కలదు అను (పళ్న ఉదయింపవచ్చును. 

ఆ శాస్త్రము 

'ఈ [పళ్నకు సమాథానమిది. శారీరకశాస్ర్రము మనము 

తెలిసికొన వలసినవి షయ ములో కొంతభాగమునుమాత మె 

చెప్పును. |సేమించునది, చ్వేషించునది, జయించునది, 

ఓడిపోవునది యథార్థముగా. నొక వ్యక్తియే. అతనికి 

కర్తవ్యములు కలవు; పరిష్కురింపవలసినసమనస్యలు కలవు. 

అతడు సమర్థతతోను, సంతోషముతోను, ఇతర వ్య కుల 

తోను, వ స్తువులతోను మెలగవలసి యుండును. సంపూర్ణు 

డైన వ్య కి కిని, అతని చుట్టునున్న [ప్రపంచమునకు మధ్య 

అనంతమును పొరస్పరికమును నగు కార్యసనమూహము 
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కలదు. ఈ పరస్పర [కియాకలాపమును శా స్త్రీయముగా 

పరిశోధన చేయుట అవసరము. అందువలన ఒక నంపూర్ణు 

డైన వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తులతోను, (పపంచముతోను 

యథార్థముగా కలిసిమెలిసి నంచరించు విభానమునే 

సె కాలజీ శా స్రీయముగా పరిశీలించుటకు పూనుకొనును. 

మనము చె సె కాలజీని అనుసరించి చూచినచో వ్యక్తి 

యొక్క కృత్యములన్నిటిలోను మిక్కిలి పథాన మైనది 

అభ్యసనము. తెలిపి, వ్య క్రిత్యము, మనొవికారవ, 

ఇం|దెయజ్ఞానము లేక ఆలోచన మున్నగు వాటిలో ఏ 

విషయమును మనము [గహించినను అది అభ్యసనము 

వెననే ఆధారపడును. మనుష్యుడు [గవాణళ క్తి కలిగిన 

జంతువు. అతడు నిత్యము నేర్చుకొనుచుండును. అతడు 

నిస్సందేహముగా సాంఘీక [వభావములచె పూర్తిగా 

కాకున్నను కొంతవర_కైనను మారుచుండును. పూర్తిగా 

మారుటకు అతడు కేవల మొక మంటిముద్ద కాదు. ఒక 

విధముగా అతనిని “ప్లాస్టిక్” తో పోల్చవచ్చును. 

అతడు వాతావరణముతో స్పందించి, తన స్వార్గమును. 

స్వీయ యత్నముచేత నే నంపాదించుకొనును. అతడు తన 

వర్షసంస్కృృతిని ఒక [క్రమపద్దతిలో తెలిసికొని తన 
౧ యఖ 

(ప త్యేకపాతను అర్థము చేసికొనును. సాంఘిక శాస్త్ర 

ములు “వ్యక్తి నేర్చుకొనును” అన్నంతవర కే బాధ్యతను 

వహించును. కాని కాలజీ అనునది ఆ నేర్పు కొను 

[కమపద్దతిని పరిశీలించునట్టి విశేషజాధ్యతనుకూడ నిర్వ 
థి లు 

హించును. అందువలన నేర్చుకొనుట అనుదా నికి సరియైన 

అర్థ మేమియో, ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులలో 

మనము నేర్చుకొందు మో, ఇత్యాది విషయములను 

"నె కాలజీ వివరించును. 

అభ్యననము యొక్క (కమపద్ధతులను గురించి తెలిసి 

చది, 
గు 
యిలా 

ఏ విధముగా 

కొనుటకు ముందు, విద్య అను పదము యొక్క నిర్వచ. 

నము అవసరము, ఆక్సుఫర్దు నిఘంటువు దీనిని అధ్యయ 
నము వలన లంభించిన విజ్ఞానము ' అని నిర్వచించినది. 

అందుచే అధ్యయనము చేతను, [పయత్నముచేతను నేర్చు 

కొనిన విషయమంతయు విద్యయను పదమున నిమిడి 

యున్నది. మరియు అృపయత్నముగా నేర్చుకొనిన విషయ 

ములు, సంభ వాత్మకములై న (క్రియలవలన నేర్చడిన కౌళ 
ల్యము, వస్తువులతోను, మనుష్యులతోను గలిగిన పరిచ 

యము వలనను సంబంధమువలనను లభించిన నిపుణత, అభి 
[పాయములుగూడ ఈపదమునందు ఇమిడియున్న వి, ఇచ్చా 

పూర్వకముగ నేర్చుకొనునవి విషయములను వల్లె వేయుట 

వంటివి కొన్ని గలవు. అభ్యసన మనునది అన్ని పనులకు 

వర్తించును. చదువుటవలన చదువనేర్తుము. పాడుటవలన 

పాడనేర్తుము. ఒక మనుష్యుని న్వభావమును ఆతని 

ముఖమును చూచుటవలన తోలిసికొందుము. [పొినర్ 

వుడ్ వర్తు చెప్పినట్లు, ఏ ఉత్తమ కృత్యమునై నను విద్యగా 

పరిగణింవవచ్చును. కాని ఆ కృత్యము వ్యక్తిని మంచి 

వానిగాగాని, చెడ్డవానిగాగాని వృద్ధిచేసి అతనికి ఉత్తర 

కాలమున ఏర్పడు (పవర్తనమును, అనుభవమును అతని 

పూర్వకాలికములై న (ప్రవర్తన అనుభవములకంశు భిన్న 

మెన వాటిగా చేయవ లెను. 

అభృసనమన నేమి ? : కొన్ని పనులు మనుష్యునకు 
నేర్చుకొనకుండనే వచ్చును. ఉదా: పుట్టినతోడ నే శిశువు 

శ్వానమును పీల్పుట. _నేర్చుకొను అవకాశము లేకుండ 

గనే శిశువు ఈ పనిని చేయుచున్నది. కాలక్రమమున 

శ్వాసము వీల్చుటయందు [పావీణ్యము లభించగా, 

శ్వానము పిల్చుకొనుటయందలి [పత్యేక పద్దతులనుకూడ 

శిశువు నేర్చుళొనును. ఉదా: శ్వానమును బిగబట్టుట ; 

శ్వానమును లోనికి పీల్చుకొని చేయు వ్యాయామములు; 

కొవ్వొత్తిని ఊది ఆర్చి వేయుట ; మొదలగునవి, 

స్సిద్ధములైన శారీరక కార్యములు తప్ప, 

వన్నియు నేర్చుకొను పనులే అయియున్నవి.. 

అభ్యసనము ఎప్పుడు జరుగును ?: విషయములు 

అభ్యసింప బడినవని మనము ఎప్పుడు చెప్పదుము ? లేదా 

పరిస్థితులలో నేర్చుకొను [క్రమపద్దతి యేర్పడును ? 

అను (వళ్ళ ఇప్పుడు ఉదయించుచున్నది. 

యొక్క స్వభావమును పరిశీలించుటకు అనేక ప్రయోగ 

ములు చేయబడి, అమూల్యమైన ఫలితములు సేకరింప 

బడి యున్నవి. ముఖ్యముగా నీ (పయోగాత్మకవద్దతి ఈ 

అభ్యసన రంగమునందు చాల సఫల మైనది. మానవుని 

జ్ఞూపకళక్రివె మొట్టమొదటగా (వ యోగములు 

పందొమ్మిదవ శతాబ్ది చివరి 25 సంవత్సరములలో చేయ 
బడినవి. కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత నిపుణములయిన 

సంచలనాత్మక కృత్యముల పై (ప్రయోగములు కావింప 

జ్య ౧ 
గు 

తకిన 

అభ్యననము 
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బడెను. “పిదప ఆ శతాబ్ది అంతమున ఉ_త్తములయిన 

మన _స్తత్వజ్ఞులు జంతు విజ్జానము_పై (పయోాగములను 

జరిపిరి. ఇట్టి పాథమిక |పయోగములు మనుమ్య విజ్ఞాన 

మువెగాక జంతువిజ్ఞానము వై. 

భింపబడినవి అని మనకు. సందేహము కలుగవచ్చును. 

అందులకు కారణములు రెండు. జంతు విజ్ఞాన మెట్టిదో 

తలిసికొనవలయునను మన న్తత్వజ్ఞుల కుతూపహాల మొకటి, 

అతి సూత్మమును [బూథమికమును నైన జంతువిజ్ఞూన 

సూ తములతో నారంభింపదలచుట శెండవది. మానవుని 

స్థితీ చికై నది. అన్హు ఆతడు ఆర్టించు విజ్ఞాన పద్ధతులును 

చిక్కులతోకూడిన వే. జంతువిజ్ఞాన పద్ధతియొక్క పరి 

కీలనము, మానవుడు విజ్ఞానార్దనము చేయు [కమమును 

అర్థము చేసికొనుటకు ఎక్కువ ఉపకరించినది. అందులకు 

కారణము, జంతువులు నేర్చుకొనుటలో కనిపించు అనేక 

అంశములు, (పవృద్ధ మైన దశలో, మానవులలో కని 

పించుబయే. 

జంతువుల ఆభ్యసనము : జంతువులను గురించి అతి 

వి_నృతముగా జరుపబడిన |పయోగ పరిశీలనయందు, 

లాయిడ్ మార్గన్ అను నాతడు కృషిచేసి, (పాథమిక 

మైన - ఓక మూలనూ|తమును ఏర్ప రచెను. దానిని 

లాయిడ్ మార్షను సూత మందురు. “వ ఏ [కియ యైనను 

మన _న్తత్వ' పరిధులకంశు అధోభాగమున పనిచేయు శక్తి 
యొక్క ఫలితముగా పరిగణింపబడినచో, ఆ [కియను 

ఒక ఉన్నతమానిసిక ళక్తియొక్క ఫలితమని ఏ విధము 

గాను చెప్పలేము. అను నదియే లాయిడ్ మార్లన్ 

యొక్క సిద్ధాంతము. దీని ననుసరించి పరిశీలించగా, 

జంతువులలో - ముఖ్యముగా అతితెలివిగల జంతువులగు 

కోతులలోకూడ సంపూర్షమగు హాతుజ్ఞానము ఉన్నట్లు 

కనపడదు. కాని వాటియొక్క వమ్మాతపు వి వేకమును 

ఏ కారణముచే [బారం 

అభ్యసనమన స్తత్వము 

(ఆ) లక్యుమును చేరుటకు స్పష్టమైన మార్గము కని 

పించక పోవుట. 

(ఇ) పరిస్థితి పరామర్శము. 

ఈ) లత్యుమార్గములను వివిధరీతుల అనుసరించుట. 

ఉ) చిట్టచివరకు లత్యుమును జేరుట. 

_ పద్ధతి : జంతువు ఈ ప్రయోగ 

విధానము నంతయు నడిపి జయము గాంచినపుడు అది 

[పయత్న = (పమాద - పద్ధతి ద్వారమున అభ్యసించిన 

దని మనము చెప్పగలమా +? కాని మన _న్తత్వజ్ఞులు ఆ పద్దతి 

[ప్రకారము అది నేర్చుకొనలేదని అందురు. ఏలనగా పతి 

దినము కావించిన ఈ సంళ్లిష్ట వయోగమునందలి ఏ 

విభాగము యొక్క సాయమున ఆ జంతువు [పయత్న - 

(వమాద - పద్ధతి యొక్క ఆవృత్తి తిని తగ్గించి, విషయ 

గవాణములో నేర్పును సంపాదంచినది అను నంశము 

విచారణీయము. ఈ! పయోగము జరుగుచున్న ౦త కాలము 

జంతువు కదిలి పరిశీలించుచున్న దన్నమాట నిజమే. కాని 
చలనము, పరిశీలనము అను నీ అెండింటిలో దేనివలన 

అది నేర్చుకొనుచున్నది ? మొ త్తముమీద ఈ నేర్చుకొను 
[క్రమములో చలనాత్మక [కియకన్న జ్ఞానేర్యదదియముల 

ద్వారమున చేయు పరిశిలనమె ఎక్కువగా ఉపకరించు 

చున్నది. పరిశీలనమునకు చలనముకూడ అవనరమనుట 

నిర్వివాదము. అట్టియెడ చలనము కలిగించుటకంటె 

( 
( 
(పయత్న _ (ప్రమాద 

_ చలనముయొక్క. ఫలితమును పరిశ్టీలించుటయే నిగర్హా 

చూపు [పవ_ర్హన మైనను హేతుజ్ఞాన పూర్వకముగా చెయ 

బడినదేమో అను వి భాంతిని' కలిగించును. జంతువుల 

అభ్యసన మును తెలిసికొనుట కై చేయబడిన వివిధ పయోగ 

పద్ధతులును, వాటిలో ముఖ్యముగా [పయత్న-| పమాద 

పద్ద తియు ఈ దిగువ చెప్పబడిన సామా న్యాంశ మొల పై 

ఆధారపడి యున్నవి : 

(అ) ఒక లక్యమును చేరుటకు ఒక సంకల్పము. 

చింపంజీలును 
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యకమైన అంశము. ఈ [పయోగములో పెక్సై, ' వల, 

మొదలగు ఏ విధమైన వస్తువులను ఉపయోగించినను, 

జంచువు ఎదురుగా కనిపించు వస్తువుల తత్త్వమును తెలిసి 

కొనును. ఈ స్థీతియందు జంతువునకు (పయోగమునందలి 

వస్తువుల యొక్క తత్త్వమును "తలినీికొ నుట యందుకం శు 

వాటినుండి తప్పించుకొనుటయంచే తాత్చ ర్యముండును. 

ఈ పరిస్థితులలో జంతువులకు అంతరృష్టి ఉన్నదా, 

అను | పళ్న ఉదయించును. కారణ మేమన, పిల్లులక౦కును 

కుక్కలకం౦ శును ఎక్కువ తెలివిగలిగిన  కోతులును, 

(ఒకజాతి కోతులు) బాగా క్షి న్ట్హమెన 

యుక్తులు నేర్చుకొనుట కలదు. ఈ స్థితిలో అంతర్పృష్టి 

యనగా ముందుచూపు వెనుకచూవునై. యున్నది _ అని 
అనుభవముపలన తెలియుచున్నది. మరియును, అంతర్దృష్టి 



ఆభ్యసనమన స్తత్వము 

యనగా వస్తువుయొక్క తత్త్వము యొక్క అవగతియై 

యున్నది. |పొెసర్ వుడ్ వర్తు ఇట్టు చెప్పెను : ఆధునిక 

యుగములో మనము మోటారు కార్లను, రేడియోను, 

వాటి యంత రచనాజ్ఞానము ఏమాత్రమును లేకయే 

ఉపయోగించుకొనుచున్నాము. వ వన్తువుయొక్క గాని 

సంపూర్ణమైన అంతర్హృష్టిగలవా రెవ్వరును లేరు. “అంత 

రృృష్టి' అను పదములో పనులను నెర వేర్చుకొనుట క్రై 

మనము చేయు సామాన్య పరిశీలనముకూడ ఇమిడి 

యున్నది" కావున అంత రృ ష్టి యొక్క స్థానమున మనము 

“పరిశీలనము” అను పదమును వాడనచ్చును. ఈ పద 

మును వాడుటలోకూడ కొంత చిక్కు లేకపోలేదు, 

కారణము - పరిశీలన మనగా బుద్ధిపూ ర్వక మైన పరిశీలన 

మగుటయే. జంతువు దాని జ్ఞా నే్యదియముల ద్వారమున 

పరిస్థితియొక్క వివరములను శెలిసికొనును. ముందు 

చూపు కలిగియున్నచో అది కార్యరంగమును పరిశీలించి 

లత్యునిద్ధికై మార్గమును అన్వేషించును. తరచుగా 

జంతువు కేవల పరిశీలన ముచేత నే అనగా, యత్న- పమాద 

పద్ధతి ననునరిం పక యే, లక్యుసీద్ది నొందజాలదు. ఇందులో 

విశేషముగా వెనుక చూపు అవసరమగుచున్న ది, 

పరిస్థితి జనిత క్రియ (Conditioned Reflex): జంతువుల 

మన నృత్వ రంగమున _ పరిశీలనరహితమైన మరియొక 

ముఖ్యమైన అభ్యసన|క్రమము కలదు. అదియే పరిస్థితి 

జనిత క్రియ. ఈ శతాబ్ది ఆరంభమున (జంతుదేవా ధర్మ 

శా స్ర్రజ్ఞుడైన) ఒక రవ్యను దెశీయుడు “పావ్ ల్లోప్ ' 

అనునాతడు కుక్కలను పరిళోధనవిషయముగా| గహించి, 

వాటి యొక్క జీర్ణశ కిని గురించి పరిశీలించెను. అందు 

అతడు కుక్కల లాలాజల| సవణమును నిర్ణయించుటకు 

ఒక పద్ధతిని కనుగొనెను. కుక్కలకు నోటిలో ఆహార 

మున్నప్పుజేగాక, అవి ఆహారమునుగాని, ఆవోరమును 

పెట్టు పళ్ళిరమునుగాని, ఆహారమునిచ్చు మనుష్యునిగాని, 

చూచినపుడును, (పక్కగదిలోనున్న ఆ మనుష్యుని కాలి 
చప్పుడు విన్నప్పుడును, వాటి నోటినుండి లాలాజలము 

ఊరుటను “పావ్ ల్లోవ్ * కని-ెళ్లైను. నోటియందు' ఆవోర 

మున్నప్పుడు లాలాజలము ఊరుట సహజ కియ యొ 

యున్నది. ఆవోరపుపశ్ళెరమును చూచుటచేతను, ఆవోర 

ఊరుట నిస్సంళశయముగ అనహాజ[ కియ, అనగా, అభ్య స్త 

మైన [కియ. దినికి ఆధారము ఆ జంతువునకు అంతకు 

మునుపు ఆహారము పెట్టబడిన పరిస్థితులు. అందుచేత 

“పావ్ ల్లోవ్”. దీనికి 'పరిస్థితిజనిత క్రియ' యని పేరి డెను, 

ఇది యథార్థముగా ఒక [వతి క్రియ కాదు. అందుచే దినిని 

మన స్తత్వజ్ఞులు సంనియమ[కియ యనిరి. (Conditioned 

Response). 

మానవుల అభ్యసనము ; జంతువులు నేర్చుకొను 

సామాన్య విధానమును గూర్చిన వివరములను శెలిసి 

కొనినపిదప మానవులు నేర్చుకొను రీతిని పరిశీలించుట 

మన కర్తవ్యము. మానవుడు జంతువుక౦ శై అధికుడు, 

కొన్ని అంశములలో అతడు నేర్చుకొను పద్దతి జంతువులు 

నేర్చుకొను పద్దతికం శె విశిష్టము. 

1. మానవుడు జంతువుకంచు విశేషముగా నేర్చు 

కొనును. 

2, మానవుడు నేర్చుకొను విషయము జంతువు నేర్చు 

కొను విషయముకంశు ఎక్కు వ శక్తికలిగి 

యుండును. 

8, మానవుడు  నేర్పుకొనగలిగినదంతయు జంతువు 

నేర్పుకొనలేదు. 

మానవుడు జంతువు నేర్చుకొనునశ్లే నేర్చుకొనును. 

నేర్చుకొను క్రమము, పరిశీలనము. యత్న - |పమాదపద్దతి 

ఇవి ఉభయ త సమానములే. అయినను, ఆతని వరిశీలనము, 

యత్న -[ పమాద-పద్ద తి. రెండును ఉన్నత స్థాయికి చెంది 

యుండును. మనుష్యుని పరిశీలనము కేవలము జ్ఞా నేం్యదియ 

జన్య మేకాదు. అతడు నియమములు కలిగినవాడై, 

అల్పములయిన ఉచెక ములకు లోనుకాడు. చిక్కులు 

పెట్టుట, కలవర పెట్టుట, అను [ప్రయోగములు మనుష్యుని 

పరముగా జరుగగా, అతడు వాటిని బోధ చేసికొనుట 

యందును, వాటినుండి. విముక్తిని సంపాదించుకొనుట 

మిచ్చు మనుష్యుని పదధ్వనిని వినుటవలనను,' లాలాజలము 
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యందును జంతువులకంశు విశేషమైన ఉత్క్యాష్ట్రతను 

[పదర్శించునని తెలియుచున్నది. 

- మానవుని చేతులు కౌళశలముతో పనిచేయుటకు 

ఎక్కువ వీలుగానున్నవి. దీనికంశు ముఖ్య మైన విషయ 

మేమనగా అతని పరిశీలనళ క్రి, జంతు పరిశీలనళ క్రి కంచు 

గొప్పది. అతడు పరిశీలనమువలన నేర్చుకొనుట అనగా, 



కేవలము పరిస్థితులను శెలిసికొనుటయేగాక, వాటి 

యందలి రహ హన్య విషయములను తెలిసికొనుట కూడ 

అయియున్న ది. మనుష్యుడు అభ్యసించునపుడు తాను 

అ స్వషించు పరిస్థితుల యొక్కయు తాను ఉపయోగించు 

వ న్తువుల యొక్కయు లక్షణములను తన మనస్సునకు 

పట్టించుకొనును. అతడు చలనాత్మక విషయములను 

అభ్యసించునపుడు, ఒకసారి కదల్ప బడిన పిదప స్వతం[త 

ముగా నడచునట్ట క్లిష్టచలన క్రియలను సాధనముగా 

వేసికొనును. అధభినయించుట, నృత్యము చేయుట, ఉపన్య 

సించుట అనునవి ముఖో్య దాహ రణములు, ఇట్టి చలనా _ 

త్శక అభ్యసన దీతులన్ని యు ఆరంభ మున పరిశీలనము వె 

నెక్కువ ఆధారవడినవే అయినను, కాల|కమమున అవి 

నిత్యా భ్యాన కారణముగా, నాడీసం పదాయమున లీనమె. 

కనీసములై న పరిశీలన ని గహాములతో కొనసాగును. 

అందువలన అభ్యాసవిషయమున, పరిశీలనములోను నిర్వ 

హూణములోను భాషను, భావమును అర్థము చేసికొనుట 

లోను, మనుష్యుడు జంతువుకం కు అనేక రెట్లు అధికుడు. 

అల్పకృత్యములను చేర్చి వాటిని పెద్ద విషయముగా 

రూపొందించుటయం చే మనుష్యుని కౌళలము విశద 

మగుచున్నది. = 

_ "అభ్యసనము జరుగు విధానము : జంతువులు, మొన 

. వులు అభ్యసించు పరిస్థితు లను పరామర్శించిన పిదప, 

అభ్యసన క్రమమునందలి ముఖ్యాంశములను పరిశీలించుట 

అవసరము. అభ్యసన (కమమునుగూర్చి వెలువడిన ఏ చిన్న 

సిద్ధాంత మునుకూడ (ప్రపంచమునందలి మనస్తత్వ శాత్రుఖి 

లందరును నర్వసామాన్య ముగా ఒప్పుకొని యుండలేదు. 

అయినప్పటికిని, (పతిపాదింపబడిన (పతి సూత మునందును 

కొంత సత్యము లేకపోలేదు. (వాజి లింకను అభ్యసన 

సయ విషయమున నూతన నూ తములను కనుగొనుటకు 

శేష |పయత్నము చేయుచునేఉన్నారు. అభ్యసనమును 

సూర్చి వెలువడిన ఆదిమ నూతములలో నొకటి సన్ని 

హితత్యమువలన కలుగు భావసంయోాగము.” అనగా 

3ండుభావములు కలిసి అనుభవింప బడుటచే, అవి సంయో 

గము నొందును. వ్యతిరేకముగా చెప్పబడినచో ఈ 

సూ తము ఎక్కువ దృఢముగాను స్పష్టముగాను ఉండును, 

రెండు భావములును కలిసి అనుభవింపబడినప్పు డుగాని 
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అభ్యసనమన స్తత్వము 

సంయోగమును చెందవు. సంబంధములు సమకూర్చుటలో 

సన్నిహితత్వముకూడ ఎక్కువ సమర్థము కాదు. రెండు 

భావములను సమ్మేళనము చేయుటకు నేర్చుకొనువానికి 

వాటిలో ఏకత్వము గోచరింవవలెను. మరియెక |పొచీన 

సూ తము కలదు__అది, “సాతత్యము, ఆవృత్తి, అభ్యనన 

[కమమునకు తోడ్పడును” అని చెప్పుచున్నది. పరిస్థితి 

జనితకియా విషయమున ఇది సత్యమే. అందు ఆవృత్తి 

జరుగనిచో సరియెన నమాధానము ఉండజాలదు. అయితే 

ఈ నూతముకూడ పూర్వపక్షము చేయబడినది. ఎందు 

చేత ననగా వట్టి అవృ త్తివలనను అభ్యసనము వలనను, 

ఎవరును సంపూర్ణులు కాజాలరు. ఎన్ని ఆవృత్తులు జరిగి 

నను సరియగు కృపి లేనిచో, గొప్ప కెళలముగాని, 

పాండిశ్యముగాని చేకూరజాలదు. ఒక కార్యములో 

నిమగ్ను డగుటకు వ్యక్తికి సరియగు అభిరుచి ఉండవలెను, 

అభిరుచియే అతడు చేయు పనిమీద ఎక్కువ (శద్దను 

చూపుటకు తోడ్పడును. అట్టికృపి అభ్యాన [కమమునకు 

దోహదము చేయును. అభిరుచి, [శద్ద అను వాటిని 

మనము విమర్శించినచో నిక్కముగ, [పతిఫలము, శిత 

అనునవి వాటి లత్యములనియు. వీటివలన అభిరుచియు, 

(శద్దయు జనించుననియు, ఇవియే అభ్యసన [కమమునకు 

తోడ్చడుననియు శకేటపడగలదు. ఇవి అభ్యసనమును నియ 

మించు [పోశ్సావహాశారణములలో కొన్ని యై యున్నవి. 

ముగింపు : అభ్యనన సూ్మూతములలో, కొన్ని లోవ 

ములు (limitations) ఉన్నను అవి అభ్యసన & కమమును 

కొంతవరకు విశదీకరించును. అన్ని రంగములయందువ లె, 

సామాన్య మైన అభ్యసనమునందును, కొన్ని అపవాద 

ములు కలవు. కొందరు వ్యక్తులు తమ పతిభచేతగాని, 

సులభ|గహాణ శక్రిచేతగాని ఇతరులకంశు అతి త్వరితము 

గాను, ఉత్తమముగాను నేర్చుకొనగలరు. అన్తే కొందరు 

సామాన్య మైన తెలివి కటలుకూడ లేనివారుగానున్నారు. 

ఈ విషయమున ఇతర అంశములుగూడ పరిగణింప దగి 

ఉన్నవి. మన న్హత్వ శా(న్ర్రమును పరిశీలించునపుడు సంపూర్ణ 

విషయమును దృష్టిలో నుంచుకొని ఇతర శక్తు లన్నింటి 

సాయమున దానిని పరిశీలింప వలెను. అభ్యనన (కమ 

పద్ధతిని సంపూర్ణముగా అర్థము చేసుకొనుటకు వ్యక్తి కి 

యొక్క జ్ఞూపకళ క్రి, ఆలోచన, తెలివి, .మనోవృ త్తి, 



అ(భ్రకము 

మున్న గువాటినికూడ పరిశీలింపవలెను. ఇట్టి బహుళాంళ 
ములతో కూడిన వాతావరణమునం దే అభ్యననకృత్యము 

కొనసాగును, అభ్యసన కమ రంగమున (ప్రస్తుతము పరి 

శోధనము జరుగుచున్నది. ఈ రంగమున ఇంకను ఇట్టి 

పరిళోధనము ఎంతో అవసరము. [పతి రంగమునందును 

అత్యుసిద్ధియు, అభివృద్ధియు అభ్యసన మన న్తత్వము వె నే 

ఆధారపడి యున్న వి. 

అభకము" j= అభకము (Mica) అను "పేరున 

పిలువబడు కొన్ని శ లిస్ట ఖనిజములు అనాదినుండియు 

మానవులచే విరివిగా ఉపయోగింవబడుచు వచ్చినవి. ఇవి 

కొన్ని (పశ్యక లక్షణములు కలిగి యున్నవి. మైకా 

(Mica) అను పదము ల్యాటిన్ భావషవయందలి మెశేర్ 

( 0410276 మిణుకు మిణుకు మనుట) పదమునుండి వచ్చి 

నట్లు భావింవబడుచున్నది. ఈ నంచయమునందలి ముఖ్య 

ఖనిజముల "పేర్లు, వాని రాసాయనిక నిబంధములు 

(Chemical compositions ) [కింద ఉదహారింపబడినవి, 

1. అ(భకము - మస్కోొవై టు (Common mica, 

Potassium mica) - H, K Al (Sio,), 

2, మలాభకము - బరయయోశుట్ (Magnesium iron 

mica) = H, K (Mg, Fe), (Al, Fe) (Sio,), 

8. [భాజ్యాభక ము - ఖ్లోగోవై ట్ (magnesium mica) 

H, K Mg, AL (Sio), 

4. లఘుజా[భకము _ లెపిడోలై ట్ (lithI1M mica) 

(O H FPF), KLi Al, Si, ర్క 

5. మూర్మాభకము - వెరాగోనై ట్ (Sంdi1uMm mica) 

H, Na Al, (Sio,), 

అ|భ్రకమునకు గల పారిశ్రామిక |ప్రాముఖ్యమునకు 

దానికి గల కొన్ని అనన్యలక్షణము లే కారణము. ఈ 

లకణము లన్నియు న ఇతర ర్రాకృతిక పదార్థమందు 

గాని, సంశ్లేష ( Synthetic ) పదార్థమందుగాని లేనందున 

విద్యు దాసాయనిక పరిశ్రమలలో అ|భక ము యొక్క 

ఉపయోగము అనివార్య మగుచున్నది. ముఖ్యముగా 

విద్యుత్సరిక్రమలో అభకము లేని దే పన్తుతము సాధ్యమైన 
పురోభివృద్ధికి అవకాశముండి యుండెడిది కాదు. ఇంత 

He 

ముఖ్య ఖనిజ మగుటవలననే దీనిని అ మెరి కా పభుత్వప్పు 

నైనిక సొాశాన్త్రగ ణము (Army and Navy Munitious 

Board) వారు తమ ఇరువదిమూడు యోధన నై తిక 

(Strategic) ఖనిజములలో చేర్చిరి. కీ: శ, 1878 సంవత్స 

రమున ఎడినన్ మొదటి మోటారు తయారు చేని 

నప్పటినుండి నేటివరకు విద్యుక్ శాస్త్రీయ పురోభివృద్ధికి 
[వశ్యకలత్షణ లశితమగు ఈ ఖనిజనంచయము చాల 

దోహద మిచ్చినదని చెప్పుట అతిశయో క్రి కాజాలదు. 

భారతదేశ మందును, అన్యడదేశముల యందును గల 

అ(భకపుగనులు : భారత దేశమున మస్కోవై ట్ విరివిగా 

లభ్యనుగుచున్నది. (దవస్థితినుండి ఘనీభవించిన అనేకరక 

ముల శిలలలో (గానైైట్లు (62201839) ఆఖరున ఏర్పడిన 
శిలలుగా పరిగణింవబడుచున్నవి. ఈ స్థితిలో మిగిలిన 

దవపరార్థములోను, వాయురూవ పదార్థములోను 

అ|భక నిర్మాణమునకు అవనరమగు వివిధప దార్గములు 

నిల్వయుండును. ఇవి చెగ్మశై ట్స్ (Pegmatites) అనబడు 

శిలలలో తయారగుచున్న వి. 

'వెగ్మకైట్స్ విభిన్నమగు శిలలలో చొచ్చుకొని అనేకము 
అగు ఆకారములను గలిగియుండును. అృభకము ఇట్టి 

చెగ్మమైట్స్నుండి సేకరింపబడుచున్నది. మన దేశమున 

ఉత్స త్తియగు అభకము బీవోరు, ఆంధ్ర రాష్ట్రము, 

రాజస్థాన్ అను తావులనుండి వచ్చుచున్నది. ఇందులో 

వీవోరునందలి “'కేడర్మా' అను అభక జే|తమునందు 

“బెంగాల్ కెంపు’ (Bengal ruby) అని పిలువబడు మసో 

వైట్ లఅభ్యమగుచున్నది. మనదేశమున నుత్ప త్తియగు 

అ[భక పుస్తకములుగా 

_ అభకములో , నాలుగింట మూడువంతు లిచ్చటిదే. 

కోడర్మా చత విస్తీర్ణము నుమారు 1500 చతురపుమెళ్లు. 

ఆం ధ దేశమునందలి నెల్లూరు [పొంతమునుండి హారి తా 

(భ్రక (green Mica) మను మస్టోవై ట్ లభ్యమగును. విద్యు 
త్పరి|శ్రమలో బీహారునందలి చానికంశు ఆం|ధ దేశములో 

ఉత్ప త్రియగు అ|భకమే అధికముగా వాడుకలోనున్నది. 

దీనికి కారణము ఇచ్చటి అభకపు "రేకులు అధికముగా 

సమతలము కలిగియుండుటయే. రాజస్థాన్ నందు కూడ 

“కెంపు” అ|భకము లభ్యమగును. ఇచ్చటి గనులు చెదురు 

మదురుగా నున్నవి. 

*భారతీయ జాతీయ భూతాత్విక సమీక్ష డైరళ్షరుగారి అనుమతితో, 
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[ప్రపంచమునందు ఉత్ప త్రియగుచున్న అభకములో 

నూరింట నెనుబదిపాళ్ళు భారత దేశ మునందలి నిధులనుండి 

లభ్యమగుటచే ఈ విషయమున మన దేశము అగస్థానము 

అభకము' 

వహించియున్నది. 1940-58 సంవత్సరముల మధ్య మన 

దెళశమందలి అభకము యొక్క ఉత్పత్తి వివరములు 

రేఖాపట ((గాఫ్) రూపమున నీ [కింద నీయ బడినవి. 

| ఉల అంధ్ర దేశములో అభ్రకపు ఉత్పత్తి 
1940 =* 1953 

200. జలజా లాలన 
{ 

180 - 

160 నా 

140 - | 

2 
రీ | 

ని 120 do 

Ta 
~ 100 | లా 
తః 

శ్ర 80 ల 

[౧ 
Uy 60 + 

గ) 
ష్ 40 

20 _ నూ 

౦ ' 

1940 4i 42 43 44 45 46 47 48 49 50 st 52 1953 

నం వోతల్తరయులు 

రష్యా, కెనడా, రొడీషియా, టాంగనీకా, ఆస్టేలియా, 

దక్షిణ ఆ|ఫీకా, అమరికా సంయు కృ రాష్ట్రములు, మెడ 

గాస్కర్, ఆర్జంటీనా, (బేజిల్, నాశ్వే, కొరియా, గౌటి 

మాలా మొదలగు చేశములందలి గనులనుండి గూడ 

అ|భ్రకము సంగహించబడుచున్నది. 

అ(భ్రకమును శుభపరచుట, (క్రమస్థాపనము (81261338) : 

గనులనుండితీయబడిన అభకపు నకములలో మంచివానిని 

వేరుపరచి భాండాగారములలో నిలువచేనెదరు. ఇట్టి 

పుస్తకములను దళసరిశేకు (sheet) లలోనికి చీల్చి వాని 

చివరలను సమముగానుండునట్టు కోసివేయుదురు. ఈ 

పనికై కొడవండ్లను, క త్తెరలను వాడుదురు. ఈ "శేకులలో 
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ఇమిడియున్న ఇతరఖనిజములను బట్టియు, వాటిరంగును 

బట్టియు వాటిని వివిధరకములలోనికి విభజింతురు. వాటి 

నుండి లభ్యముకాగల దీర్హచతుర[స్రాకారపు గరివ్ట 

వై శాల్యమును బట్టి వాటిని వేర్వేరు [కమములలో 
6. చి | 

నుంతురు. 

చిన్న చిన్న పుస్తకములుగ లభ్యమగు న|భక మును 

ఎగుమతి శేయుటకుముందు వాటిని సాధ్యమైనంత సన్నని 

పొరలుగా వేరుచేతురు. బీహారు రాష్ట్ర మున అ|భక మును 

చీల్చుటయే వృత్తిగాగల జాలబాలికలు, (స్రీలు ఈ పని 

యందు అత్యంత సామర్ధ్యముకలవారై యుండుటవలన 

అక మునుచీల్చుటలో (ప్రపంచమున బీవోరురాష్ట్ర్రమున 



అభకము 

కొక విశిష్టస్టానము లభించినది. ఇతరదేశములయందు. 
ని 

యం[తసవాయమున సాధింపబడ నెరని ఈ కార్యమును 

వీరు తమ హా నలాఘవముచే సునాయాసముగా చేయ 

గలుగుటచే (పతివత్సరము పొరలుగా చీల్చుటకు కొంత 

అ|భకము మనచదేళమునకు పంపబడుచున్నదనిన ఆళ్ళ 

ర్యములేదు. 

మన దేశమునందలి అభకపు గనులవద్ద మిగిలిపోవు 

అభకప్పు ముక్కలు (Scrap mica) విరివిగా సారవేయ 

బడుచున్న వి.” అభక చూర్షమును తయారు చేయుటలో 

ఇతర చేశములం దిట్టి అ|భకము ఉపయోగింపబడు 

చున్నను మనదేశమున నింకను ఈ విషయమువై దృష్టి 

మరలలేదు. 

పారిశ్రామిక దృష్ట్యా అభ్రక లక్షణములు : అభకపు 
శేకులకుగల ఉపయోగములు చాటి స్ఫటి కా కారము. 

(Crystal) స, వాటి నిర్మాణము (Structure) వై చాల 

వరకు ఆధారపడియుండును. సృటిక ములకు ఉండవలసిన 

ముఖ్య లకణములు పగుళ్ళు లేకుండుట, వాటి తలము 

దృఢముగాను, విశాలముగాను ఉండుట, ఇతర ఖనిజ 

పదార్థముల యొక్క గాని, జీవనంబంధ (Organi పచా 

ర్ధముల యుక్క-గాని రంగు వాటియందు లేకుండుట, 

అంగుళములో 1శోగా మందముగల పొరలుగా నులువుగా 

వేరుపరచుటకు అనువుగా నుండుట ముఖ్య మైనవిగా పరి 

గణింప బడుచున్నవి. [పపంచములో [పస్తుతము విద్యు 

త్సరిశ్రమలో ఉపయోగింపబడు అభకపు లేకులలో అధిక 

భాగము ఒకటినుండి మూడు చతురపు టంగుళముల 

వై_శాల్యముగల చిన్నచిన్న పు స్తకములనుండి లభ్యమగు 

చున్నది. 

సన్నటి పొరలలో అభకము శ్రే అంగుళము వ్యాసము 

గల కడ్డీ (rod) చుట్టును చుట్టినను పమాతము తునగకుండ 

వంచుటకు వీలు (flexible) గా నుండును. సాధారణ 

పరిస్థితులలో అ|భకము కరుగదు. అత్యధికోన్నము సోకి 

నను ఇది ఏవిధమైన భొతికములును, రాసాయనికములును 

నగు మార్పులను చెందదు. అంతియే కాక ఆకస్మిక విద్యు 

దున్న భేదములవలనగూడ దాని లక్షణములలో ఎట్టి 
మార్పునుకలుగదు. అందుచే ఇది నొక అద్భుతమగు ఉప్లవి 

సంవావాన (Heat insulating) పదార్థమని శేలుచున్న ది, 
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ఇదేవిధముగా అ|భ్రకము విద్యుత్సరి|శమలో విసంవా. 

హన (insulating) పదార్ధముగా ఉపయోగపడుచున్నది. 

అ|భక మునందు |దేవేశింపగల విద్యు[త్పవావాము అతి 

నూక్ళుమైనది. అందుచే అనవనరమగు తావులందు ఆ 

మాతమే |పవాహమార్గ ముండుటకును, శేషించిన తావు 

లందు |పవాహమును నిరోధించుటకును ఇది ఉపయోగ 

పడుచున్నది. స్థిత దము చెందకుండ అ|భకము అత్యధిక 

శ క్రినుంతమగు నిద్యు[త్ప వాహమునకు తాళగలదు. 

పొరద్యులిక ఇతము (dielectric field) నందు తణిక 

ముగా స్టైతిక విద్యుచ్చక్తి (Electrostatic energy) ని 

పట్టియుంచి అత్యల్ప నష్ట్రముతో తిరిగి దానిని విడువ 

గలిగి యుండుటచే ఇది విరివిగా నేడియో కం జెన్సరుల 
(Radio Condensers) లో చాడ బడుచున్నది. 

ఈ ఖనిజమునకుగల ఇతర లక్షణములలో నీటి సన్ని 

ధిలో స్థిరత్వము (stability) సన్నని పొరలలో  దినికిగల 

పారదర్శకత (transparency), సంపీడన నిరోధకళ క్రి 

(iucompressibility) కూడ ముఖ్య మైనవి. అనునాదము 

(resonance) యను స్వభావమును గలిగియుండుటళచే నిది 

"రేడియో పరిశమలో ముఖ్యముగా వాడబడుచున్న ది. 

అభకముయొక్క ఉపయోగములు : వైన. వివరించి 

నట్లు విద్యుత్సరికరముల నిర్మాణము అభకపు శేకుల్వై 

ఆధారవడియున్నది. ఇట్టివాటిలో వ్యత్యయ ఖండములు 

(commutator segments), *__ ఆకారపు విళ ఖలు 

(V—rings), ఆర్మచూర్లు (armatures), విమానవహిత 

న్ఫులింగనిగములు (air plane motor spark plugs), 

“రేడియో నాళములు (Iadio tubes), పరవ ర్తకములు 

(transformers), రేడియోకం జెన ర్లు (radio condensers) 

దూర్యశవణయం[తములు గలవు. ఇవిగాక విద్యుత్ సవో 

యమున పనిచేయు ఇస్త్రీ పెస్టైలు, రొశ్రులనుకాల్చు పని 

ముట్లు (toasters), నీటిని కాచు సాధనములు (ater 

heaters) మొదలగు గృహోపక రణములుకూడ గలవు. 

పరితాపనీ వా తాయనముల 

లాంతరుచిమ్నీ గాను, కొలుముల (furnace) దృష్టి రం|ధ 

ములు మూయుటకును, వగులని నుతోచనములకును, 

నియాన్ (Neon) దీపములలోను, వలయెక ములు (a5h- 

ers) గాను కూడ అ|భకము ఉపయోగింపబడుచున్నది. 

(stove windows) కును, 



చూర్ణము వేయబడిన అభకము గూడ _అనేకరీతుల 

పార్మిశామికముగా ఉపయోగపడుచున్నది. ఈ చూర్ణము 

అభ కమునుండి (పత్యేక సాధనములతో తయారుచేయ 

బడుచున్నది. తడి పద్దతి (Wet 2800653) పొడిపద్దతి (Dry 

process) అనబడు పద్ధతులలో ఇది తయారగుచున్నది. 

గోడలకు ఉపయోగించు కాగితములలోను రంగుల 

(02100) లోను, గుడారములు కురియకుండ చేయుటకును, 

రబ్బరు పరి|శ్రమలోను, గట్టి రబ్బరులోను, కొన్ని రక ముల 

రబ్బరువస్తువులలోను, జడపూరకము (inert filler) గాను, 

రబ్బరుశు రులను పోత (1000016089) పోయుటయందును, 

గంధ దృంహణము (vulcanising) నందును, కందెన 

(lubricant) గాను, శై రులకు లున్న నాళములతోడి 

రాపిడి తొలగించుటకును, మైరులు ల్ నోపలనున్న నాళ 

ములతో అశుకుకొనకుండ చేయుటకును తడిపద్దతిపై 

తయారగు చూర్ణము వాడబడుచున్నది. కొన్ని ఫ్లై ప్లాస్టిక్ 

(plastic) పచార్థముల తయారునందు కూడ ఇదీ. వాడ 

బడుచున్నది. పొడిపద్దతివై తయారుచెయ బడిన చూర్ణము 

గృహములలో పల కప్పుట కుపయోగించు కాగితమును 

తయారుచేయుటకు ఉపయోగవడుచున్నది. ఇది యింకను 

గొట్టములలోను, కాగుల (boilers) లోను, పరి వేష్టనము 

(lagging) నకును, లో వామును కరగి అతుకు పరిక రముల 

(welding rods) పూతగను, నాళికాకాచము (pipeline 

enamel) నకును, అభితాపనము (annealing) నందును, 

వన (స్రుపర్మిశమయందును, నూనె బావులను తొలుచుట 

(oil well drilling) లోను, కాంక్రీటు మొదలగు పదార్థ 

ములశే తయారుచేయబడు పెంకుల అలంక రణము 

నందును, (గామఫోను రికార్హులయందును, 

పచార్గముల (explosives) ఉత్స త్రియందును, మార్జన 

(cleansing) నంయోగములయందు ఆధారము (base) 

గాను, శిలాము. దణ (ithograpbing) మందును కూడ 

ఉపయోగింపబడు చున్నది. [క స్మస్ పండుగయందలి 

వృవాలం కారములకును చలనచ్విత నిర్మాతలచే కృతిమ 

హిమముగాను ఇది వాడబడుచున్నది. విద్యుత్సరి| శ్రమలో 

వాడబడు మెకాలెక్స్ (102140 అను విద్యుత్సంవాహ 

నిరోధ పదార్థ నిర్మాణమునందు ఇది ముఖ్య 
అట 
0) 

| పెలుడు 

'దార్థమె యున్నది. నున దేశమున. ఆయున్వేద జావధ 
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అధ్రకము ' 
ములందు కూడ చూర్షరూపమున అ|భకము వాడ బడు 

చున్న ది. 

కృతకా(భ్రకము (మైకానైట్) : అ|భకపు "రేకులు లభ్య 

మగుటలో గల యిబ్బందులవలనను, దాని యధిక 

మూల్యమువలనను ఇతర దేశములు కృత కాథక మును 

తయారుచేయుటలో ఉత్సుకతను (పదర్శించినవి. తతృలిత 

ముగా గత శతాబాంతమున మొదటిసారిగా “మేకా 

నైట్ ” నిర్మింపబడుట జరిగను. సన్ననిపొరలుగా నున్న 

అ|భక మును జా[గతృగా నమర్చి సరియగు జిగురు 

(adhesive) పదార్థమును ఉపయోగించి అవసరమగు 

దళసరితోను, పరిమాణములలోను దీనిని తయారుచేయు 

చున్నారు. అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్ర ములయందలి 

అక పరిశమ అ|భకపు ముక్కలను వినియోగించి 

“మెశానైట్” నిర్మించుటవె చాలవరకు ఆధారపడి 

యున్నది. సుదిర్హ పరిశోధనల ఫలితముగా ఈ పర్మిళమ 

యందు ఈ దేశము అ(గస్థానము వహించు నవకాశము 

పొందగలిగినది. ' 

అభకపు స్థానీయములు (Substitutes for Mica): 

సాధారణ పరిస్థితులలోను, అంతకంకు ముఖ్యముగా 

యుద్ధనమయము లందును తమతమ యవసరములకు 

సరిపడు అ|భక ముతో ఇతర చేశములనుండి దిగుమతి 

చేసికొనుటలో గల ఇబ్బందులనుబట్టి కొన్ని దేశములు 

అభ కస్థానమున ఉపయోగించుటకు వీలగు పదార్థము 

లవ తమ దృష్టిని మరల్సినవి, ఇట్టి పదార్థములితో 

కొన్ని ఖనిజములు, మరికొన్ని కృతిమ పదార్థములు 

కలవు. ఖనిజములలో వెర్మిక్యులై ట్ (Vermiculite) 

మొదలగునవి కొన్ని |పశ్యేకోపయోగములు కలిగ 

యున్నను... అ[భకస్థానమును నా|కమించు ఖనిజ 

మింకొకటి లేదు. అభకమునుండియుతయార గుచున్న 

“ మెళాలెక్స్ ” సంగతి ఇదివరశే పేర్కొనబడినది. అ[భక 

స్థానమున 'వొడబడు కృతిమ పదార్థములు చాలవరకు 

శాగితమునందు కృ(తిమసజ్జరసముల °( Artificial resins) 

పూతచే తయారగుచున్నవి. ెర్టినాక్స్ Pertinax), బెక్ 

లెట్ (Bakelite), ఢేకోలిన్ “Paxolin), ఫార్మశై. ట్ 

(Formalite), అఫ్పిఫిల్ శ్ర (Alsi film) మొదలగు పదా 

రము లీ తరగతికి చెందిన వే. ఇవి అన్నియు కొన్ని కొన్ని 



ఆమరానతీ 

(పశ్యేకావనరముల కుపయోగపడున వే కాని అ|భకము 

వలె వివిధావనరముల కుపయోగించు పదార్థ మేదియును 

లేదు. అభకమును చానియందలి వివిధ రాసాయనిక 

భాగములనుండి కృతిమముగా తయారుచేయు [ప్రయత్న 

ములుకూడ జరుగుచున్నవి. పెద్దయెత్తున ఈ (పయ 

త్నము లింకను ఫలించినట్లు కన్పించదు. 

మనదేశమున అభ్రకపరిశ్రమను ఎదుర్భొను సమస్యలు : 

మన చేశములో అభక పర్మిశమను ఎదుర్కొనుచున్న 

సమస్యలు అతి క్రిష్టమెనవి. ఈ పరిస్థితికి ముఖ్య కారణము 

అ|భక మును ఉత్ప త్తిచేయుటలో అ(గస్థానము వహించిన 

ఈ చేశములో ఉత్ప త్రిని వినియోగించు నవకాళము 

లేకపోవుటచే ఉత్ప త్తిదారులు ఇతర చేశములందలి 

అవసరములను బట్టియు, అచటి కొనుగోలుదారుల దయా 

ధర్మములను అనునరిం చియు ఈ అమూల్య ఖనిజమును 

ఇతర దేశములకు ఎగుమతిచేయుట తప్పనిసరి అగుటయ 

అని చెప్పవచ్చును. ఉత్పత్తి అంతయు అనేకములగు చిన్న 

చిన్న గనులనుండి వచ్చుచుండుటచె, ఉత్పాదనవిమయ మై 

యొట్టిపణాళిక తయారు చేయబడలేదు. ఇట్టి ఉత్ప త్తి 

దారులమధ్య _ నేర్పడు పోటీలు ఈ పరిశ్రమ కింకను 

చిక్కులు కల్లించుచున్న వి. ఇతర దేములందు అభక స్థానీ 

యములను ఉత్ప త్తిచేయు పరిళోధనలుకూడ నిర్విరామ 

ముగా సాగుచున్నవి. ఇట్టి క్రీ ప్టవరిస్థితులను ఎదురొ-ను 

టకు ఉత్ప త్తిదారులు సవాకారపద్దతులలో తమ వ్యవవో 

రములను నిర్వ ర్లించుకొనుటకు కాలహరణము చేయక 

సన్నద్ధులు కావలయును, ఉత్ప శ్తిని అధిక ము చేయుటతో 

పాటు ఖననరీతులు, విపణిరితులు |పమాణీకరించుట 

అత్యావళ్యక ము. 'దేశీయముగా అ|భకము నుపయో 

గించు పర్మిశమలను సపెంపొందించుట, “మెశానై ట్” 

పరిశ్రమను (పోత్సహించుటవలన ఇట్టి ముఖ్య ఖనిజమును 

ఉత్ప త్తిచేయుటలోను, ఉపయోగించుటలోను మన బెళము 

ఇత రదేశములవై ఆధారపడక స్వయంనమృద్దమగుటకు 

అవకాశము కలుగగలదు. 

జె. జి. కె. ఎస్. 

అమరావతి :- అమరావతి మేరుపర్వతమువై గల 

ఇందుని రాజధాని. . దీనికి స్వర్గలోకమని "పేరు. ఇందు 

సుందరమగు నందనవన మును, అద్భుతమగు నిం|దసభయు 
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గలవు. ఇం దప్పరనలు, దేవతలు, యజ్ఞయాగాదు లాచ 

రించిన మానవులు నివసింతురు. 

భూలోకమందు అమరావతి యను పేరుకల పురములు 

అనేకములుకలవు. ఒకప్పుడు నగరహారమను ఉపనామము 

గల అమరావతీపురము ఆఫ్ గన్ దేశమునం దుం డెను. అది 

ఇప్పుడు ఆఫ్ గన్ స్థానములోని జలాలాబాదునకు పశ్చిమ 

మున “*నగరాక్ " అనబడు చిన్న పల్లెటూరును చుట్టియున్న . 

పొడుదిబ్బలుగ మారియున్నది. మధ్య రాష్ట్ర మునందు 

పూర్వపు విదర్భ (వర్హాడు)కు ముఖ్యపట్టణమె వరలిన . 

“ఉమరావతి” యను మరియొక పట్టణము నేటికిని “అమ 

రావతి” యనియే వ్యవహారింపబడుచున్నది. 

గుంటూరు జిల్లా నత్తెనవల్లి తాలూకాలో కృష్ణానది 

వొడ్డున ఉత్తర అవాంశము 16° 84! 45” మపెనను, తూర్పు 

శేభాంశము 80° 24' 21” ెనను ఉన్న అమరావతీ పట్ట 

ణము మరియొకటి. ఇది ఇప్పు డొక చిన్న పల్లేటూరుగా 

మారినది. దీని కొకప్పుడు నాగరాజు దేశ మను పేరుం డెను. 

“అస్తి (శ్రీ ధాన్యకటకపురమ్ సురపురాత్స రమ్...” అను 

[పాచీనశానన వా క్య మునుబట్టి ఈగామమునకు పూర్వము 

ధాన్యకటకమేను సేరుండినట్లు తెలియును. ఆం|ధ దేశము 

నందుగల పంచారామములలో నొకటి యగు అమశేశ్వ 

రాలయము నందలి అమ శేశ్యరుని బట్టియే ఈ నగరము 

నకు అమరావతి యను పేరు వర్చడినది. ఇందలి శివ 

లింగము ఒకప్పుడు జైన బౌద్ద వమిగవాములలో నొకమై 

యుండెననియు తరువాత (బాహ్మణులు దానిని శివలింగ 

ముగమార్చిరనియు కొందరు చరిత కారుల అభి పాయమై 

యున్నది. ఇక్కడ బుద్ధునిపూజయు, అమ శేశ్వరుడనుసేర 

శివుని పూజయు, జరుగుచుం డెను, LE శ, 19వ శతా బ్రి 

వరకు ఛాన్యకటకమను “పేరే దీనికి వ్యవహా రమునం 

దుండెను. గౌతమీపుత శాతకర్ణి |క్రీ. శ, 78 [పొంత 

మున ధాన్యకటక సింహాసనము నధివ్టీంచెను. ఆనాటి 

నుండియే దీనికి (పనిద్ధికలి గను. కీ. శ. 7వ కతాబ్లిలో 

వచ్చిన చీనా యా తికుడు యువాన్ చాంగ్ ధాన్యక టక 

వైభవమును [పళంసించియున్నాడు. ఈ ఛాన్యకటకమను 

చేరు కాల|క్రమమున ధరణికోటగ మారినది. ధరణికోట 

అను వేరు |కీ. శ. 1409 నాటి శాసనమున కనబడు 

చున్నది. ఇప్పుడు వ్యవహారమునందున్న ధరణికోట, 



అమరావతి యను పేరులు పూర్వము ఒక్క నగరమునశే 
వ ర్తించియున్నను, నేడు ఆ నగరమున్న పశ్చిమభాగము 

నకు ధరణికోట యనియు, నసూపమున్న భాగమునకు 

అమరావతి యనియు పేరులు స్థిరమై ఆ పూర్వపు పట్ట 

ణము ఇస్పుడు రెండు వేరువేరు [గామములుగా 

విడిపోయినది. 

"రండు వేల పండ్లకు పూర్వము నిర్మింపబడిన జౌద్ధస్తూప 

రాజమును బట్టి ఈ పురమునకు లోకవిఖ్యాతి కలిగినది. 

భారతీయ బౌద్దక శాచరి|త్రమున అమరావతి చరిత్రము 

ఒక గొపు (పక రణముగ నున్నది. బెద్దయుగమునాటి 

ఆంధ శిల్పులు భ క్రితత్పరు లై బుద్ధభగ వానుని దివ్య 

న్మృతికి కానుక పెట్టిన శిల్పనీరాజనము అమరావతీ 

స్తూపము. సం|పదాయమునుబట్టి 'స్తూపి శబ్దము బౌద్ద 

నిర్మాణమున కే వర్తించును. బద్ద వాబ్బయమునందును, 

అమరావతి శాననములందును “స్తూప” పదము కనిపించదు. 

దానికిబదులుగ “వైత్య' మను పదమే వ్యవహారమునం 

దుం డెను. చితాశబ్దభవమే ఈ చైత్యము. బౌద్దకళాన్తూప 

ముల ఉత్పత్తులను గూర్చి “మవోపరినిబ్బానీసు త్రము” 

నందు [పథానములగు శెండువివయములు గోచరించును. 

బుద్దుల యొక్కయు, | పత్యేక బుద్ధుల యొక్కయు, 

అర్హృతుల యొక్కయు, చ కవ రుల యొక్కయు ధాతు 

వులు చై త్యనిర్మాణమున భదవరచి పూజింపవలయును.. 

బుద్దుని నిర్వాణమునకు పిదప ఆతడు పుట్టిన స్థలమును 

నంబోధినొందిన స్థలమును, మొట్టమొదట ధర్మమును 

బోధించినన్గల మును, నిర్వాణ మొందిన స్థలమును బౌద్దులు 

దర్శింపవలయును అనునవి ఆ రెండువీషయములు. వీటిని 

బుద్ధు డే ఆనందునితో చెప్పెనట. బుద్ధుని ఆదేశానుసార 

ముగ ఆతడు నిర్వాణమొందిన వెంటనే ఆ మహానీయుని 

ధాతువులను ఎనిమిదిభాగములుగ చేసి 

ఛాతువువె ఒకొ్కళాకగాటిచొప్పున ఎనిమిది చైత్యములును 

శిష్యులు నిర్మించిరి. వీటికి శారీరక చై త్యములని చేరు. 

ధాతుగర్భపదము యొక్క (భష్టరూపములే .దాగొబ్బ, 

దగ్బ, దబ్బగ అనునవి. వీటినుండియే దిబ్బ అను పదము 

వచ్చియుండును. అశోకుడు తన రాజ్యమునందలి (పజల 

యొక్క జౌద్దధర్మ తృష్ణను తీర్చుటశ్రై 7 చైత్యములను 

(తవ్వించి అందలి ఛాతువులను ఎనుబదినాలుగువేల శకల 
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ములుగా చేసి తన రాజ్యమునందలి వేరువేరు భాగము 

లందు వేశ్వరు స్తూపములను వెలయించెను. మత పచార 

మునకై, “మహిషమండలమునకు అళోకునిచేత పంపబడిన” 

మహాదేవ భికువను నాతడు అమరావతియందు బుద్దుని 

ధాతువును, వైత్యగర్భితము కావించి వైత్యవాదమును 

స్థాపించినట్లు శాసనములవలన తెలియుచున్నది. సమ్యక్సం 

బుద్ధుని శారీరక ధాతువును ఇచ్చట స్టాపించుటచేతనే 

వేర్వేరు నం|పదాయములకు చెందిన బెిర్దులు ఇచట 

స్థావరము లేర రచుకొనుట తటస్థించినది. యూవాన్ 

చాంగ్ (వాసిన (వాతలను బట్టియు, అమరావతి శిల్ప మును 

బట్టియు, ధాన్యకటకము మహో బౌద్ధ ష్మతమై యుండు 

టనుబట్టియు మవోయానప డూవలం బకులకువ లెనే “హీన 

యాని” వతమువారికి కూడ అమరావతి వాసఫ్థానముగ 

నుండినట్టు గోచరించును. 

స్తూపము చితాసంబంధి యైనను, ధాతుగర్భ సంబంధి 

యొనను దాని ఆకృతినిగూర్చి థిన్నాభి పాయములు 

గలవు. కొందరు చాని యాకారము సగ ముదయించిన 

సూర్యబింబము యొక్క. ఆకారమును పోలియున్న 

దనియు, మరికొందరు జీవితము బుద్భుద సదృళమను 

తాత్త్వికాశళయమును లోకమునకు _ వెల్ల డించుటకో 

యన్నట్లు స్తూపము బుద్భుచాకారముతో నిర్మింపబడి 

యున్నదని అందురు. అనగా శరీరము బుద్భుదమువంటిది 

అను భావము బుద్భుదాక్ళతి గల స్తూప రూపమున 

[(పకటితమైనది. పరమాత్మ స్తూపాంతర్గతమగు ధాతు 

రూపమున వ్య క్తీకరింపబజెను. ఈ స్తూపమువై ఒకటి 

కాని, మూడుకాని, ఛత్రము లుంచుట వాడుక 

(1) 'దేవతలకు (2) మనుష్యులకు (8) నిర్యాణము అనగా 

బుద్ధ మోతమునకు. ఈ ఛ్మత త్రయమే జౌద్దుల నిర్వాణ, 

పరినిర్వాణ, మవోపరి నిర్వాణములనుకూడ నూచించును. 

అండో పరి స్థిత మైన హార్శ్మిక (Pavalion) విభాగములు 

విశ్వ భాగములను నూచించును. ఈ విధమున స్తూప 

మందలి వేరువేరు భాగములు వేన్వేరు విషయములకు 

సం శకేతములై నవి. స్తూపమంతయు గలసి మేరువర్వతము 

నకు చివ్నాముగా నై_నది. శ్యాన్ర్రజ్ఞులు ఇతర స్థలముల 

యందుక౦ శు అమరావతియందు స్తూపలకణము పరిపూ 

ర్లత చెందిన దందురు. కీస్తు శకము మూడవ ళశాచ్దికి 



అమరావతి 

పూర్ణమే యమరావతి గొప్ప విద్యాస్థానముగను, “బౌద్ద 

మత [పథాన కీశథముగను విఖా ఖ్యాతీ చెందియుండిను. 

ఈ యమరావతీ న్తూప మెప్పుడు నిర్మిత మైనవదో స్ప 

ముగా శెలిసికొనుట కాధారములు లేవు. న్తూప 

రాలమీద మౌర్య లిపితో 

శాసనము లుండుటవలన 

మౌ'ర్యవంశమువారి పరి 

పాలనలోమా [త మీది 

నిర్మింప బడియుండుననుట 

నిన్సంశయము. స్తూపము 

నందలి అపరిణతము లైన 

(పాచిన రీతులను, పరిణత 

ములుగా గానవచ్చు 

అర్వాచీన రీతులను వేరు 

పరచి చూచిన యెడల 

పొాథమిక స్తూపము 

[క పూ. 200 నం॥ (బొంత 

మున  వెలసినదిగ కను 

పట్టును మొత్తము 

నిర్హాణమంతయు నాలుగు 

దశలలో జరిగినదనియు, [పథమదళ కీ పూ. 200 సం. 

నాటిది కాగా చతుర్ధదళ కీ. శ లవ శ తాబ్దినాటి దనియు 

చెప్పవచ్చును, 

జౌద్దకళ ఆరంభదళలో శిల్పమున బుద్దుని చి|త్రింప 
వలసిన చినప్పుడు భౌతిక మానవిభేయములై న నామ 

రూపములను విడిచి ఆ మునిపుంగవుడు నిర్వాణము 

నొందెనని తెలుపుటకు గుర్తుగ నచ్చటి స్థలమును శూన్య 

ముగ నుంచువారు. చి తాభావమే బుద్ధ భావమునకు 

చివ్నాముగ నుండెను. కాలము గడచినకొలది మొదట 

నీ స్థలమున శాక్యముని (శ్రీిపొదములును, పిదప రూప 

మును చీతిశములై నవి, బౌద్ధ కళయందు బుద్ధుని మవో 

పరినిర్వాణమునకు స్తూపమును, జననమునకు' పద్మమును, 

మహాబోధి, పరమ సత్య |పబోధనమువకు బోధి వృష 

మును మృగదావమునందలి బుద్దుని మొదటి ధర్శబోధన 

మునకు ధర్మచ(కమును సంకేత శములుగ చ క్రితము 

లె నవి. 

ష 
లు 

పు 

నూపాధిస్థానము రమారమి 1865 అడుగుల వ్యాసము 

కలది. అండము (0006) ఎత్తు 90 అడుగులకం క ఎక్టు వ. 

కీట్లు కీట్లుగ మట్టి పోయుచు, దిమ్మెన కొట్టుచు, శేల్చిన 

స్తూపాక్ళతిని చివరకు పాలరాతితో చి తశోభితము 

గావించినారు. అండము 

దిగువభాగమునకు వేదిక 

యని పేరు. ఈ వేదిక 

చుటుకొలత 521 అడు 

గులు. దీని లోవలివై పు 

భాగము నిర్తాణమునందు 

పడిపోవుట చేత నిది వెలు 

వల వై పుమా[తమె చితిత 

మెనది. ఈ వేదిక వె భాగ 

మును కస్పియుండు శిలా 

ఫలకములలో 'వెక్కింటి 

పయ్యి చైత్య చిితములు 

చెక్క బడియున్నవి. దగో 

చాలు, నాగములు చెక్కిన 

పలకకు కుడి ఎడమవైపు 

లందు మీద 

చెక్కిన స్తంభము లున్నవి. ఈ విడి స్తంభముల మీద బోది 

విడిరాల 

వృవము, ధర్మచ[క (పవర్తనము, మార్మపలోభనము 

కాని 

_ మునకు నరుగు తీర్ప్చబడినది. ఈ (పతి యరుగువై 

మొదలైన చిత్రము లున్నవి. ఈ వేదిక చైత్య శిలాఫలక 
ములకు మీద నంచు కట్టినట్లు చిితాలంకృత మైన యొక 

పట్టిక యుండును. ఇది వేరువేరు రాతిపలకలనుగూర్చి 

, -యొశే రాతిఫలకమువె గాని తీర్చుట చూడ 

నగును. నాలుగు దిక్కు.లయందును ఈ వేదిక (పతిద్వార 

చై దేసి 

స్తంభముల చొప్పున నాలుగు దిక్కు లందును అయక 

స్తంభములు (పూజనీయ _స్హంభములు) ఇరువది గలవు. 

ఉత్తర హిందూస్థానమునందలి ఏ న్తూపమందును లెని 

యో ఆయక స్తంభ [పతిషస్టాపనము ఆం|ధ చేశ స్తూప విశిష్ట 

లక్షణ మునకు తార్కాణము. 

ఈ వేదిక చుట్టును (శ్రీవీథియను పేర (వదతి.ణవీ$ి 

యుం జెడిది. ఈ వీథి నావరించి నిలువ రాతికంబములతో 

నిర్మించిన కట్టువవంటి శిలా వాకారము కలదు. ఆచార్య 
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A RECONSTRUCTION OF THE 
AMARAVATI STUPA 

అమరావతీ స్తూపము _ ఆకృతి చిత్రము 





నాగార్జునునిచేత నిర్మితమైన దని పరికీర్తిత మైన |పాకార 

రేఖ యిదియే, ఈ న్తూప్మపాకారమునకు రెండువైపుల 

మనోహరములగు శిల్పచి[త్రములు గలవు, శాననములంది 

నిలువురాతి స్తంభ ములు ఊర్జ్వపటలములనియు, అడ్డు 

కమ్ములు నూచులనియు, పేర్కొన బడిన వి, ఈ [పొకార 

మంతయు 9 అడుగుల ఎత్తుగల నిలువ రాతి స్తంభముల 

తోను, రెండు స్తంభములకు నడుమ కుసులుగా చొనిఫిన 

అడ్డుక మ్ములతోను, నిర్మింపబడినది. పొ కారమునకు 

_ వెలుపలవై పునగల బొమ్మలు ఆచారసిద్ద మైన రీతిని చెక్కు 

బడినవి. [పతి స్తంభము మధ్య భాగమునందు దారుమయ 

[పొకారమున గానవచ్చు మేకుతలలవలె వృత్త ములు 

తీర్ప బడినవి. ఈ వృ త్తములందు పద్మములు చెక్కి నారు. 

ఈ వృ _త్తముల నడిమిభాగములు మూడేసి నిలువు పట్టిక 

లుగ విభాగింపబడి రకరకముల మనుమ్య, జంతు, పువ్వు 

చిత్రములతో నొప్పుచుండును. (పాకార రేఖయందలి 

శిలా స్తంభోపరితలమున దూల ముల తో మదురువలె 

నేర్పడిన భాగమునకు ఉస్టీమమని పెరు. సూచీస్తంభోస్ట్రీమ 

ములు అతి మనోవారములశై. దివ్య చితసంపదతో నల 

రారినవి. వెలుపలివై పున తరంగాకృతిగల పొడుగైన 

పుష్పదండమును ఎడ నెడ మనుష్యులు మోయు చున్న ట్లు 

చితితమైనది. లోపలివై పున జాతక కథలను, బౌద్ధ 

సం|పదాయ చరితములను చెక్కినారు. 

అండా[గభాగమున చతురముగనో, చతుర్మసముగనో 

చీటికవల నుండు నిర్మాణమునకు హార్మిక యని పరు. 

ఈ వార్మిక పార్భ్వములు సాంచీ మొదలగు స్తూపము 

లందువలె చారుమయ (పాకార శోభితములై యున్నట్లు 

చి తితము లయినవి. కొంద రీ హర్మికయందే బుద్ధ ధాతు 

వులు నికి పము అయి యుంజనని చెప్పుదురు. స్తూప 

మంతటిలో నిదియే పవితమైన యుచ్చళ్థానము. 

ఈ విధముగ |పాచీన శిల్ప కళాభిజ్ఞతకు అపూర్యోచా 

పారణముగ పొలుపారిన అమరావతీ నూపరాజము కాల 

విపర్యయమున శ తాబ్దులు గడిచిపోవ శిథిలమై భూగర్భ 

మయినది. ఆయాకాలములందు స్థానికాధి కారులగు 

@) వాసిరెడ్డి వేంకటా[ది నాయడుగారి భ వనమునకు 

మంచిరాతి నిచ్చునదిగా నుండి క్రీ. శ. 18 వ. శతాబ్ది 

మున సౌంద ర్యక శాభిజ్ఞులగు, “'సూయల్” “బూలర్’ 
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అమరావతి 

మున్నగు పాశ్చాత్యుల మూలమున తన అ స్తీత్యమును 

బయలుపరచుకొనినది. కొన్ని శ తాబ్దులకు పూర్వము, 

దీపసవా|సాలంకృత మై, విద్యాకారమై, (పార్గనామంది 

రమై లోకవిఖ్యాతిని సంతరించుకొన్న దీ యమరావతి. 

బౌద్దమశావసానదళభో రానురాను తన మహావిభూతి 

యెల్ల అంతరించిపోగా దీపాలదిన్నెగ మారినది. 

చలువరాతిమీద చి తీతమైన యీ శిల్ప సంపదను జాగ 

రూకతతో పరిశీలించినచో బౌద్దయుగమునాటి యాం|ధ 

శిల్పకళా (పవీణుల చేతితో ఈ చలువరాయి. కాఠిన్య 

మును వీడి వారి భావనానుగుణముగ మైనపు ముద్దవ ల 

మారినదని తోపకమానదు. బౌద్ద ఆంధ శిల్పి తాను 

మలచుటకు (పత్యేక కథావస్తు వున్నంతకాలము తన 

సొంతదారినే [తొ క్కెను. కాని, (గీకుకళా (వభావము 

నకుమాత మాతడు వశ్యుడుకా లేదని విమర్శకుల యభి 

[పాయము. |గీకుల ఉత్తమ శిల్ప రచనలను, అనేకము 

లను ఆతడు చూచి యుండవచ్చును. కానీ అతడు వాని 

ననుసరించి యుండలేదు. అమరావతీ శిల్ప చితమునందు 

గానవచ్చు బుద్ధవ్మిగహ శిల్పముననేగాక మరియే యితర 

మానవ విగవా రచనమునందుకూడ (గీకు విగహ శిల్ప 

ముఖ్యలవణమగు “స్నాయువిన్ఫుటత్వమునుో గాంచ 

లేము. ఇది యొక్కటియే, అమరావతీ మానవవి[గహ 

శిల్పము చేశీయమేకాని [గీకు కళానుసరణము కాదని 

చెప్పుటకు జాలును. స్త్రీ [పతిమారచనమునం దమరావతీ 

థిల్చ మున |తిభంగ ములను చూపుట వాడుక. (గీకుల క్రీ 

పద్ధతి కేవల విచేశీయము. కాని కొన్ని గిన్నెలు, 

దుస్తులు, జంతువులు మొదలయినవాని రచనయందు 

కొన్ని |గీకు శిల్బ సామాన్యలతణములు గోచరించును. 

ఇక (స్త్రీపురుషుల జంటలలో (స్త్రీపురుషులు వస్త్రములు 

ధరించుట (గీకుపద్ధతి. కాని దేశీయ క ఖాపద్దతియందు 

(స్రీపురుషులు కొంచె మించుమించుగ విగతవస్తులుగ నే 

కనబడుదురు. కొన్ని కొన్ని సందర్భములందు. శృంగార 

రూపమయిన ఆచ్చాదన ముండిన నుండవచ్చును. బౌద్ధ 

శిల్ప పవితములై న బుద్దజీవితగాథ లనుకాని, జాతక కథ 

లనుగాని చెక్కి నప్పుడు నగ్నతచూపి యుండలేదు. 

అలితకళలలో నొకటిమయెొన నంగీతమునకు గూడ 

అమరావతీ శిల్పమున (పాధాన్యమియ్య బడినది, శిల్సికి 
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అమృత షేర్షిల్ 
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చితరచనమున నెట్టి పావీణ్యముకలదో అశ్హు ఆ కాలము' 

వారికి నృత్తగాన విద్యలందును విశషకాళలాభిమాన 

ములు గలవని చితములనుబట్టి ఊహింపవచ్చును. ఒక్కా 

స్త్ర పురుషులే కాక, నాట్యాథఖినయానర్హ్యములై న కుబ్ద 

యతగణములుకూడ నాట్యముచేయుచుండినట్లు మనము 

అమురావశీ శిల్పమునందు కాంచగలము. అభినయమును 

పురస్క్రరించుకొనియుండు జం[తగాత సంగీతముకూడ 

శిల్ప మున | పదర్శిత మైనది. 

అమరావతీ శిల్పమున చూపబడిన యుద్ద చ్మితములను 

బట్టి అప్పుడు సైన్యము రథ, గజ, తురగ, పదాతిన మేత 

మని తెలియుచున్నది. యుద్దచిత్రములుగల అమరావతీ 

చిత శిలాఫలకములు శిథిలమై యుండుటచే తే| తజీవ్యు 

చిత మైన వేష, భూమా, శిరస్తాణాదులనుగురించి విశేష 

ముగ తెలియదు. 

అమరావతీ శిల్పమునందు సామాన్య మైన పూరిగుడి 

"సిలు మొదలు రాజహర్మ్యములవ రకు చూడగలము. 

(గామ్మపాకారద్వార ములు, విలాసద్వారములు తోరణ 

సంళోభితములై కానవచ్చును. రాజకుమారు లుస్ట్రీషమును 

చి తమయినరీతుల మిక్కిలి సొంపుగ రచించువారు. రూప 

సంపదయందు రాజకుమారు లెప్పుడును యౌవనవంతులే. 

| బాహ్మాణులకును, యతులకును, భూషణము లుండవు. 

"యతులు చెక్కు రీతుల జటాధారణము చేయువారు. 

బౌద్దభిమువులు ముండిత శిరస్కులుగ 

యోధులు శిరస్తాంణములను ధరించు చుండిరి. దాసజనము 

మోకాలు దిగని చిన్నపంచెకట్టి నడుమునకు రుమాలు 

చుట్టుచుండిరి. నడిమితరగతులవా రిప్పటివలెనే దుస్తు 

లను ధరించి కొండిసిగలను, [పక్కసిగలను దీర్చుచుండిరి. 

అమరావతీ శిల్పమున గానవచ్చు (స్రీ (ప్రతిమలను 

గాంచినచో ఆశాలపు (స్రీలు సౌందర్య, శృంగా రముల 

మీద నెంతటి ' లత్యుముంచువారో విశదము కాగలదు. 

ఇంత యెొందులకు ? [క్రీస్తుళక [పాథమిక శతాబ్బులందు' 

ఆం|ధుల ఆచా రవ్యవహార ములు, దుస్తులు, ఆభరణములు, 

మతము మొదలగువానిని గురించి తెలుపుటకు అమరా 

వతి వెన్నిధీవంటిది. ఈ శిల్ప మాంధభూమిని కళామ' 

యము గావించి, నూతన కశావిన్యాసమును సంతరించు 

కాని “అమరావతీ రీతి యనుపేర బరగు. నొక విశిష్ట 

గానవత్తురు. 

క ళావిభూతికి సూ తము పన్నినది. ఆధునిక సభ్యతఆా 

సంస్కృతులు, సౌందర్యాలంకార పరిణామములు ఇవ్వ 

టికి రమారమి 2000 నం. పూర్వమే మన యాంధు 

లనుభవించినారసి తెలుపుటకు నిదర్శనము, శాశ్షత 

సౌందర్య కళాఖండము అమరావతీ శిల్పము, 

పి య. రె, 

అమృత షేర్షిల్ (Amritha Shergil) :- అమృత 

మేర్లిలు బుడా పెన్టు నగరము (హంగరీ లో కీ. శ, 

1980 సం. శీ0 తేది జన్మించెను. ఆమె తండి చేరు... 

ఉమావ్ సింగ్, ఆతడు సిక్కు జాతీయుడు, తల్లి వాంగే 

రియను నారీమణి. నహోదరి ఇందిర. ఉమావ్ సింగు 

(ప్యాక్చతీచీవేదాంత విజ్ఞానఖని అగుటయేగాక, నంస్కృత 

భాషాపాండిత్యమును గూడ గడించెను. ఆతని భార్య 

కఖాపవీణయై యుండెను. 1921 వ సంవత్సరము వ్మపిల్ 

మాసములో భారతదేశమునకు ఈ కుటుంబము తరలి 

వచ్చెను. 

సివ్హూలో లేక గోరఖ్ పూర్ జిల్లాలోని సరాయా 

మొదలగు (గామములు పిరికి వంశాను కమముగ సంక 

మించిన జాగీర్లు. అచ్చట నే వీరి నివాసము. “అమృత” 

యొక్క బాల్యమంతయు 'యూరపుఖండములో నధిక 

ముగా గడచెను. ఆమె భారతదేశమునుండి విద్యాభ్యా 

సము కొరకై మొదట తల్లిచే ఫ్లో లెన్సు నగరమునకును, 

పిదప ప్యారిను (Paris) నగరమునకును తీసికొనిపోబ డెను. 

అప్పు డామె పందొమ్ముది సంవత్సరముల [పాయమును 

మాతమే కలిగియుండెను, అమృత మేర్గిల్ యొక్క చిత 

కళాభ్యాసము నేషనల్ “ఎకోల్ దిబూ” అను కళా కేంద 

ములో జరిగను. అచ్చటి (పొఫెస రొకడు ఆమె భవిష్యత్తు 

ఉజ్వలముగా నుండగలదని భావించి “నీవు నా శిమ్యరాల 

వగుటకు నే నెతయో గర్వించు చున్నాను"అని చెప్పెనట. 

1988 సం. లో ఆమె | వాసినచితము "సం భావమణము" 

అనునది గొప్ప మన్ననల బడసీ, ఆమెకు అమిత (పోత్సా 

'వామును కలిగించెను.. “బూ అర్భు*లో - ఆమె ఆర్దభి_త్తి 
| 6 యి అలా 

చితములు రచించుట నెర్చుకొ నెను. మాతృ చేశ మునకు 

మరలివచ్చినపిదస అట్టపనికి ఆమెకు అవకాశము లభించ 

లేదు. ఆమె రచించిన త్రైలవర్ష చిత్రములలో ఖిత్తి చిత్ర 

ముల పోకడలు. పొడచూపుచుండును. ప్యారిసు నగర 
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ములో ఆమ ఉపయోగించిన ఆలేఖ్య పు సకములను 

(Sketch Books) తిలకించినచో అచట ఆమె కావించి 

యున్న చిిళాభ్యానమునందలి విశేష పరి|శమ తెల్ల 

మగును. 

ఇట్లు ప్యారిస్ కు పిల్లగా వెళ్ళియున్న 'అమృతి చిత 

కళయం చదారిశేరిన పడుచై భారతదేశమునకు 1984 

సంవత్సరములో తిరిగివచ్చెను. ఇచ్చటికి రాకపూర్వము 

ప్యారిసున గ రమ దుగల భారత దేశ విమయకమెైన [పచార 

[పభావమునుట్టి ఆమె తన మ "తృ దేశమును తిలకింప 

ఇంచి చానినిగురించియు, దాని సౌందర్యాతిశయమును 

గురించియు నానావిధములగు తియ్యని కలలు గాంచెడిది. 

కాని ఆమె భారతదేశమునకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత 

ఇక్కడ ఆమెకు కనుపించిన దృళశ్యములు నెత్తురులేని 

దేహాలు, నత్తువలేని జీవాలు. ఈ దృశ్యములే అమృత 

ఇచ్చట రచించిన చితములలో (పన్ఫుటముగా పతి 

బింంతము అయ్యెను. ఆమె జీవించియున్న కాలమందు 

ఆమె కళ యొంతమ్మాతము మన్ననగాంచలిదు. వైగా. 

నది అనేక విమర్శనలకును, పరిహాసములకును గురి 

యయ్యెను. వంగీయ క శావిమర్శకులుగూడ ఈమె శ్రైల్నిపై 

దుమ్మెత్తి పోసిరి. ఐన నామె తన పట్టుద లను విడువక 

గట్టిగా తన ఇ లిలోనే చితాలు చి క్రింపసా?7ను, 

|ఫాన్సులో నున్నపుడు “సిజాన్” “గాగిన్ అను నిరు" 

వురు ఆమెకు సమశాలికులు గాకున్నను వార్చి పభావ 

మామె చి తములయందు ముదిత మయ్యెను. 

శ్పరగల్ 29 వ యేట డిసెంబరు 1941 లో 

మృతినొం దెను.ఆ మె మరణానంతరము ఆమె చితకళకు 

విమర్శకుల పొగడ్తలచే అధిక (పాళన్మ్యము లభిం చెను. 

అమె కఠి బొంబాయి మున్నగు ముఖ్యపట్టణాలలోని 

చిత కారుల (ప్రశంసలకు పాతమయ్యను. ఆమె భారత 

చితకళారంగములో నొక ఉత్తమ నారీరత్నముగా వెలు 

గొందిను. 

ఎల్లోరా అజం తా గువాల యొక్కయు, కొచ్చిన్ 

భి త్తి చితములయొక్కయు, తదితర [పొచీన భారత 

శిల్చముల యొక్కయు ప్రభావము పేర్ గిల్ చితకళవై 

విశేషముగా (పసరించెనని "కాథల్ ఖండల్వాలా . అను 

నాతడు ఆమె. జీవితచరిితలో సెరొనియున్నాడు. 
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అమెరికను ఇండియనులు 

ఆమె దాదాపు అన్ని చితములను తై_లవర్ణములలో నే 

తప్ప, శుంపరా మీడియంలో చతించినట్లు తెలియుట 

లేదు. ఆమెయొక్క చిత్రములు వర్ష పాధాన్యముకలిగి 

ఒకానొక విధమయిన మాధుర్యమును వ్య క్తీకరించును. 

ఆమె |వాసిన అన్ని చి శాలలో (ప్రధానముగా నామెకు 

(పఖ్యాతి తెచ్చినవి 80 చిత్రము అనవచ్చును. వాటిలో 

(1) వి శాంతి, (2) ఏనుగుల ఈత, (8) (బహ్మచారులు, 

(4) కథలు చెప్పుట, (5) పండ్ల నమ్మువారు, (6) ముగ్గు 

రక్కా చెల్లెం[డు. నవవధ్యలంక రణము అనునవి ముఖ్య 

ముగ పెర్కొనదగినవి. అకృతిలోని వివరములను కుంచిం 

చుటలో ఈమె గడించిన నేర్పు ఎన్నదగినది. అమృత 

సర్ గిలు తన (పత్యేక శై లిని బట్టి భారతచితకార|శేణిలో 

“అమృతొత్వము నొందియున్నదని ఆమెకుగల అఖండ 

(పభ్యాతియే నావ్య మిచ్చుచున్నది. 

కొం. శే. 

అమెరికను ఇండియనులు *. కొలంబసు అమెరి 

కాను కని పెట్టినప్పుడు, తాను ఆసియాలో నొక భాగ 

మునుగాని, హిందూదేశమునుగాని చేరుకొనినట్టు విశ్వ 

సించెను. కనుకనే 1498, ఫీ బవరిలో అతడు [వాసిన 

లేఖలో “నాతోనున్న ఇండి యనులుఅని [| వాసియు న్నాడు. 

ఈ విధముగా నూతన |పవంచమునందలి ఆదిమని వాసులు 

“ ఇండియనులు * హిందూ దేళన్గులకంు 

పీరు భిన్నులసి 'ఆలుపుట క్రై “అమెరికను ఇండియనులు" 

అనియు పిలువబడుచుండిరి. “అమెరికను ఇండియనులుి 

అను పదము పెద్దదిగా నుండుటచే ఒక (పసిద్ధ అమెరికా 

నిఘంటు కారుడు “అమెరిండ్సు" అను పదమును సూచిం 

చెను. కొందరు అమెరికా దెళస్థులును, ఐరోపాలోని 

మానవజాతిశాస్త్రజ్ఞులును, మధ్య అమెరికా, మెక్సికో, 

రూ మొదలగు దేశముల నాగరకతను నిర్మించిన (పజ 

లను, ఇండియనులనుండి ఇప్పటికిని వేరుచేయుచున్నారు. 

మరికొందరు ఎసి మోలను థభిన్నజాతివారినిగా భావించు 

చున్నారు. కాని, శారీరక, సాంస్కృతిక, ఛాషావిషయక 
దృష్టితో చూచినయెడల, అమెరి-కాదేశపు ఆదిమనివాను 

లను, వారి సన్నిహిత అనాగరక జాతులవారిని కలిపి, 

“అమెరికాదేశపు ఇండియనులు” అను వేరుతో, పోవెలు, 

అనియు, 

'బిన్టను అను వారు వ్యవహరించుట ఉచితముగానే 



అమెరికను ఇండియనులు 

కనబడుచున్నది. ఈ సన్నిహి త జాతులను గురించి మన 

శమియు విశేషాంశములు శెలియవు. భిన్న భిన్న జాతు 

లుగా కనబడువారుకూడ వారిలో చేరిన 

శాఖలుగానే పరిగణింపబడవ లెను. ఈ ఐక్య మె అమెరికను 

ఆదిమ ఇండియనుల చరితకు సంబంధించిన మానవజాతి 

శాస్త్ర ముఖ్యసం ఘటన ము, ఇండియను జాతుల భాపో 

పరిశీలనము, పురావస్తుశేషములు, కళలు, పరిశ్రమలు, 

అవాంతర 

ఆటలు, సాంఘీక మత సంస్థలు, పొరాణికగాథలు, జాన 

పద విజ్ఞానము మున్నగునవివారి మానసిక-ఐక్య తనే 

చాటుచున్నవి. ఈ జాతులలో శారీరకములై న భేద 

ములు కొన్నించుచున్నను, అవి (పపంచమునందలి ఇతర 

గొప్ప జాతులలో కానిపించు భేదముల కంచు మించినవి 

కావు. 

అమెరికను ఇండియనులు అనేకమయిన తెగలుగా 

విభజింపబడి యున్నారు. అలాస్కాయొక్క ఉత్తర 

పశ్చిమ పాంతములను ఆ|కమించిన ఎసి మోలులనువారు 
& & శా, 

ఫీర్రిలో ముఖ్యులు. 'ఎతిపాస్కన్సు' (Athepascans) 

అనువారు ఉత్తర కాలిఫోర్నియా, ఎరిజోనా, మెక్సికో 

[పొంత ములను ఆక మించి యున్నారు. 'ఇరాకీనస్” 

అమెరికన్ ఇండియన్ 

(Iraquies) అను జాతివారితో సమ్మిశితులై న “అల్లో 

క్రియలో జాతివారు, సెంటు లాశెన్స్చు భూములందును 

అంటారియో నరన్సునకు తూర్పుననున్న భాగమందును 

నివసించియున్నారు. ముస్కోజియన్ తెగవారు ఎస్లాచి 

యను పర్యత [పొంత మునను అట్లాం టికు, మెక్సికో 

సింధుశాఖ, మిసిసిపి (పాంతములందును నివసించు 

చున్నారు. కడ్డోయను తెగవారు, సీయోనులు, సొపోని 

యనులు లేక, ఉటో-అజ్టియనులు (VI0-Agtzean), 

మాయనులు, అరవాకనులు, టుపి 

యనులు, చిబిహానులు, శ్వెచి 

యనులు అను వివిధ జాతులవారు 

అమెరికాలోని వివిధ |పాంతము 

లందు నివసించియున్నారు. పీరు 

మంగోలియకా జాతీయులు. వీరు 

మధ్య [పమాణముగల పొడవుకు, 

గోదుమవన్నెగల శరీరములను, 

వెడల్పయిన ముక్కులను ముఖము 

లను ఏటవాలు కండను కలిగి 

యుండు మంగోలియా జాతికి 

చజెందుదురు. 

అమెరికను ఇండియనుల 

యొక్క. కళలు వారు కని పెట్టిన 

విషయములు తమ పరిసరముల 

యొక్క పరిమితికిని వై విధ్యమున 

కును అనుగుణమైనవిగా నున్నవి. 

ఈ ఖండమును కనుగొనునాటికి, 

అచ్చటనున్న జనులు రాతియుగమునకు చెందిన వేట 

గాం|డుగాను, చేపలు పట్టు వారుగాను, వ్యవసాయ 

చారులుగాను ఉండిరి. వారిలో పెక్కుమంది కుండలు 

చేయుట కొంతవరకు ఎరిగినవాశే.“అల్ గోకియకా ఎట్ 

చెమిన్స్' అనువారు అక్షరాల తేలిక పడవలను నడుపు 

మనుష్యులు. ఈ సందర్భమున సము దము_పై శేలిక 

పడవలను నడుపుచు చేపలను పట్టుకొను “అలాస్కా 

రీరవాసులును, (బిటిష్ కొలంబియా  వానులును 

ఛీర్కొనదగినవారు. అమెరికను ఇం౦డియనులలో 

ఎస్కి మోలు కుక్కలను, ఆల్లోకియనులు జారుడు బండ్లను 
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అమెరికను సాహిత్యము 

(Medicinal men) యొక్క శక్తి మకిలి గొప్పది. ఆ 

జనుల యొక్క తెగలనుబట్ట ఈ భిమక్కుల (పొధాన్యము 

అ|పాధాన్యముగ మారుచుండును. కొన్ని తెగలలో ఈ 

భిషక్కునకు ఏవిధమైన [పాధాన్యము ఉండెడిది కాదు. 

మరికొన్ని తెగల యుక్య లౌకిక మత విషయములందు ఈ 

భిషక్కు లే సర్వాధికారములు గలిగియుండిరి. ఈభిపక్కు 

లకు గోప్యకూటములు, గోష్టి మందిరములు ఉండెడివి. 

వీటిలో నికి |పవేశమును గోరు ఆరంభకులు యథావిధిగా 

(ప వేళ పెట్టబడుచుండిరి. కొన్ని తెగలయందు యావనదళ 

(పొప్తించినవారు చేయవలసిన కర్మ కలాపములను 

చేయించు నధికారము ఈ భిషకుుుల కుం జెదీది. ఒకా 

నొకప్పుడు వీరు వ్యవసాయ సందర్భమున వేగుచుక్కును 

(శుక్ర గహమును) పూజించుచు, నరబలి చేయుచుండెడి 

వారు, 

అమెరికను ఇండియనులలో ఆత్మనుగురించియు, పర 

లోకములో చానికిగల భవిష్యత్తును గురించియు ఖిన్నా 

భి పాయము లుం డెడివి. ఈ అభి పాయములకు అను 

గుణముగానే వారి శవనంసా్మ్య రవిధులు కూడ ఏర్పాటు 

శేయబడియుం'డెడివి. కొందరు శవములను పారవేసెడి 

వారు. కొందరు మిసిసిపి లోయయందు మట్టి దిబ్బలలో 

పూడ్చి ెళ్తైుడివారు. మరికొందరు “రు. దేశములోవలె . 

రాతినమాధులలో పూడ్చి పెళ్లుడి వారు. ‘5’ (Koch) 

అని పిలువబడు దతీణ అమెరికను జనులయొక్క_ ఆత్మ 

వాదము, 'టోశ₹శుమ్. తెగవారి యొక్క ఛ్యానవాదము, 

“జూనిన్" ఆగవంటివారి “ఫెటీపిజము, (Fetishism) 

'కుషింగు” అను నాతనిచేత పరిళోధింపబడినవి. 

అమెరికను ఇండియనుల విలక్షణ మైన ఆటలలో పాచిక 

లతో నాడబడు జూదము, హూపు, పోలు అను ఆటలును, 

 నంయుక్త రాష్ట్రములలో నై రృతిభాగమునను, తూర్పు 

భాగమునను (పవ ర్తిల్లు బంతిఆటలును చేర్గొనతగియున్న వి, 

జంటబంతులాట, నడకలో పంచెములు, మంచుపాములు 

మొదలయిన ఆటలు (స్త్రీ లాడుదురు; 

అత్యున్నతమైన స్థానములను అలంకరించిన (స్త్రీలు - 
కొందరుండిరి. పరిపాలనా విధానములోను, శాంతిస్థాపన 

మునకై. రాయజారములను నడుపుటయందును కొంత 
వరకు ఇవాక్వియోస్ అను (స్రీలు పాలొనిరి, సుప్రసిద్ధ 

లయిన నాయకురాం[ డుకూడ నుండిరి. చేశమాతలుగా 

భూషింపబడదగిన (స్త్రీలుండిరి. మాయన్సులో మతా 

చార్యత్వమును వహించిన (స్ర్రీలుకలరు. స్పానియర్సుతో 

జరిగిన తిరుగుబాటులో కొందరు ఆ తెగలకు నాయకు 

రాం౦|డుగా వ్యవహారించిరి. ఉదాః- “అమెరికన్ జోన్ 

అఫ్ ఆర్” అని పిలువబడు “మేరియా సిం|డిల్లా' అట్టి 

(ప్రీలలో సు పసిద్ధురాలు. | బెిజిలునందలి కూశునయా 

(Kootenaya) జాతివారి యొక్క సామాన్య మైన. (ప్రజా 

(ప్రభుత్వము మొదలుకొని _పాచీన మెక్సికనుల యొక్కయు 

సెరూ ఇండియనుల యొక్కయు సువరిస్య్భతమయిన 

రాష్ట్రీయ సంస్థలవ రకుగల పరిపాలనా విధానములు 

అమెరికను ఇండియనుల యొక్కయు, వారి జాతీయ 

నిర్మాతల యొక్కయు. ప్రభుత్వ పద్ధతిని అనుసరిం చెను. 

నాయకులయొక్కా అధికారములకుకూడ కొంత హద్దు 

ఉండెడిది. కొన్ని తెగలవారు శాశ్వత శాంతీ నాయకుని, 

తాత్కాలిక యుద్ధనాయకుని (పత్యేకముగ ఏర్పాటు 

చేసికొనుచుండిరి. సాధారణముగా నాయకులు ఆ తెగ 

నుండిగాని, లేక కొన్ని (ప త్యేకమెన కుటుంబములనుండి 

గాని ఎన్నుకొనబడుచుండిరి. పెక్కు తెగలలో చాని 

నత్వము అమలులో నుం డెడిది. 
రా. (ప. 

అమెరికను సాహిత్యము :_ ఆంగ్ల సాహిత్య 

శరీరమున కొక అంగముగ అమెరికను సాహిత్యము 

ఆవిర్భవించినది. [1షపథమమున కొన్ని సంవత్సరముల 

వరకు అమెరికను విద్వాంసులు తమ జాతీయ జీవనమున 

సంస్కృతి యొక్కయు విద్య యొక్కయు వికాస 

మునశ్రై ఆంగ్ల సాహిత్య భాండారమువైననే ఆధార 

పడుచు వచ్చిరి. వి ప్లవమునకు పూర్వమే, వివిధసాహిత్య 

(వ్మకియలు విజ్బంభించియున్నను, అ మెరి కనులస్వాతం [త్య 

యుద్ద కాలములో నింద్యములై_ ఉచేకమును కలుగ. 

'జేయునట్టి వీరగీత ములు (పచురింపబడినను, అమెరికనులు 

నాటి తమ సారన్వతసాహిత్య ఆవహారముకొ రకు లండను, 

కొలనుల దేశము (Lake Country), ఆక్సుఫర్లు, "కేం బిడ్జి 

విశ్వవిద్యాలయములనే ఆధారముగా -గై_కొనసాగిరి, 

వలసదినములు.తదనంతరకాలము వి ప వమునకు 

పూర్వమేర్చడిన సాహిత్యమునందు |కీ. శ. 17 వ శశా 
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బిలో వర్జీనియా బేశీయుడై న కషప్తానుజాన్ స్మిత్తు, గవర్నరు 

విలియం (బాడ్ ఫర్జు, జాన్ విన్ |తాఫ్ అనువారు (వాసిన 

చారి|తక కథలు కలవు. ఇంతకుముందే |వ [ప పథమ మున 

పనీ బాడ్ స్ట్రీ)టు, మై కేల్ విగిల్ వర్హు, ఎడ్వర్దు శై లరు 

అనువారు కవిత్యమును (వాసిరి. వలన రాజ్యముల్నవె 

కీ. శ. 1640 లో మొటటమొదట (వచురింపబడినది . 
౬ 

“బేసామ్” అను [గంథము. ఆ దేశములోని మొదటిగొప్ప 

భావకవియైన ఫిల్ ఫ్ [ఫెన్యూ నాడు [ప్రఖ్యాత మైన 

.వతికా రచయితలలో నొకడు. 1704 లో బోస్టన్ లో 

“బోస్టన్ న్యూ లెటర్” అను మొట్టమొదటి వారప(తిక 

వెలువడెను. 1788 లో మొట్టమొదటిసారిగా 

“ఫిలడల్ఫియయా ఈవినింగ్ పోస్టు ” అను దినప| తిక స్థాసింప 

బడెను. “సాటర్ డే ఈవినింగుపోన్టు” అనుదానికి స్టాపకు 

డైన బెన్ జమిన్ (ఫాన్ క్లిన్, సాహిత్యమునందు, పత్రికా 

రచన యందు ఉన్నతస్థానమును ఆకమించెను. థామస్ 

చెనీ, ఛామస్ జఫర్ నన్, అలెగ్జాండర్. హేమిల్ టను, 

జార్జి వాషి౦గ్రను అనువారు (వానిన వచనరచనలు నాటి 

రాజకీయ రచనలను వృద్ధిచే సెను. విలియమ్హిల్ | కౌన్ 

మొట్టమొదటి అమెరికను నవల (వాసిన గౌరవము 

పొందియున్నను, _ చాశ్లెస్ |జాక్టనుజౌన్ అనునాతడు 

ఆ దెళపు మొదటి కవితావృ శ్తికి చెందిన నవలా రచ 

యితగా పరిగణింపబడెను, కథలు, సం చేపచితణములు 
అనువాటి ద్వారమున అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని గడించిన 
మొదటి అమెరికను రచయిత వాపింగ్లను ఇర్వింగు అను 

నాతడు. కీ. శ. పందొమ్మిదవ శతాజ్ట్యారంభ మున 

విలియమ్ కల్తెన్ [(బయాంటు కవులలో న గేసరుడుగా 

చేరుపొంచెను. ఎమర్సన్, లాంగ్ ఫెలో, విట్టర్, పో, 

మొదలగు కవుల రచనలు చాలవరకు ఆనాటి సాహిత్యా 

న్నత్యమునకు దోహద మొన ల్చిను. 

అమెరి కాదేళపు మొట్టమొదటి గొప్ప చార్మితక 

నవలారచయిత జేమ్స్ ఫెనీ మోర్ కూపరు. కి. శ. పందొ 

మ్మిదవ శతాబ్ది ఆదిమ కాలములో విలియంగిల్ మోరు 

సిమ్బు,.' రోబర్దుబడ్డ్ అను.కవులు కూడ చార్మికకము 

లయిన. నవలలను (వాసియుండిరి. 

అమెరికను సాహిత్యము, యొక్క. అభివృద్ది విషయ 

మున ఆనాటి ఆధ్యాత్మిక తత్త్వ్టుబాదులు చాలవరకు 

అమెరికను సాహిత్యము 

పాముఖ్యమును వహించిరి. 

ఎమర్చను, బోన్సన్ ఆల్ కాటు, _ౌనీడేవిడ్ధోరూ, 
మార్ల్గశెట్ ఫుల్ల రు, థియోడర్ పార్కరు అనువారు 

|వముఖులు, వారు తమవర్గపు వేదాంతమును దాని 

[పథభావమును విశేషముగావ్యా ప్తినొందిం చుటకు మిక్కిలి 

కృషి. చేసిరి, నెథేనియల్ వోథారన్ అరాచక మైన, తీవ 

నమాలోచనాయుత మైన |పాచీన భావములను, పార్మన్ 
'మెల్వ్లి అనునాతడు కల్పనాపరములై న భావములను, 

తమ వివిధ విషయకమైన నవలాపరంపరలో (పతిపా 

దెంచిరి. నవలలు, పద్యములు, వ్యాసములు అను సార 

న్వత |వ|కియలందు ఆలివర్ వెండెల్ హోమ్బు అను కవి 

ఆంగ్లేయుల యొక్క మత జీవిత విధానమును చాల[పన్ఫుట 

ముగ చితించెను. సంపాదకుడుగా, ఉపాధ్యాయుడుగా, 

కవిగా పేరుగన్న జేమ్సురస్సెలులోవెలు తన “బిగ్లో. 

చేపర్సు” అను రచనలలో చేశీయభావ నుపయోగించెను. 

ఆ కాలమున అద్భుత కల్ప నాళ కికల (ప్రముఖ కవి 

పానీ వేగ్సీవ ర్తులాంగ్ ఫెలో. అతడు (వాసిన హ్రైయ 
వథా, ఎవఃజెల్లైన్ అను రచనలు సర్వులకు పీతి 

పా[తములై వెలసెను. 

జాన్ గీన్ లీఫ్ విట్టియరు యొక్క కవిత్వము వలనను, 

వారిలో రాల్ఫువాల్లో 

వోరియట్ బీవెర్ స్టోవె యొక్క రచనల మూలమునను 
బానిసతనపునిర్మూలనోద్యమమునకు ఎక్కువ [పోదృలము 

చేకూరెను. వోరియట్ |వాసిన “అంకుల్ టామ్స్ కేబిన్ ” 

అను నవల బహుళ వ్యా ప్తి నొందెను. 

ఆధునిక కథానికా రచనకు సృష్టికర్తగా (పళంసింప 

బడిన ఎడ్లార్ ఎల్లెన్ పో అను కవి ఈ కాలములోనే 

న్యూయార్కు రిచ్మండులలో నివసించుచు రచనలు 

సాగించుచుండెను. 

పందొమ్మిదవ శతాబ్ది యొక్క పరార్థమునకు పిదప 

అమెరికను కవులలో. అ|గగణ్యుడయిన వాల్డ్ లిట్మను 

ఆనాటి అంతర్యుద్ధ ములను అత్యు త్త త్రమనైన కవితా రూప 

మున వర్ణించెను. 1586 సంవత్సరములో చనిపోయిన. 

_ఎమిలీడికెన్సను అను నామె గణనీయములయిన .గేయ 

కావ్యములు ఆ దినములలో (వాయుచుం డెను. కాని 

[కీ శ, 1915 సంవత్సరమువరకు ఆమె రచనలు పాఠక 

లోకమునకు. లభింపలేదు. అంతర్యుద్ధానంత రము అమె 

271 



అమెరికను సాహిత్యము 

రికా రాజ్యములలో నాటి [పముఖములయిన చారి|తక 

రచన లన్ని ంటియందును, యూరోపియన్ విద్యా సంవ 

చాయము యొక్క [పభావము కనిపించును. కారణము 

అమెరికా యందలి నాటి రచయితలలోను, యువకు 

అయిన పండితులలోను పెక్కురు, యూరపునందు విద్యో 

పొర్దనము చేసియున్న వారయి యుండుటయే. విలియం 

హిక్లింగు వెస్ కాటు, జాన్ లా|ద్లోవ్ మాశ్తు, (ఫాన్సిస్ 

పార్కు మెను, జార్జి బాన్ [కాపు మొదలైన వారి అనంత 

రీయములైన చారి తక రచనలలోను యూరపియన్ 

విద్యా పభావము గోచరించును. 

అంతర్యుద్ధము అయిన పిదప స్థానిక వాతావరణమును 

వర్షించునట్టి లేక [(పాంతీయ సాహిత్యము |వాయునట్టి 

రచయితలు వెలువడిరి. వారి రచనలు [పజలలో కొంద 

రికి గాఢమైన అభిరుచిని పుట్టించెను, దేశములోని [కొత్త 

[పాంతములను గురించి (వాయబడిన కథానికలు, కావ్య 

ములు, నవలలు ముఖ్యముగా పశ్చిమమునుండి శీఘ 

ముగా వెలువడినవి. పక్చిమమునందలి ఎడ్వర్హు ఎగిల్ట్స్న్, 

జాక్విన్ మిల్లరు, | జెట్ వోన్టే దక్షిణమునందలి జార్జి డబ్బు 

శకేబులు, థామస్ నెల్చన్, పేజి, జోయెల్ చాండ్లైర్ , 

వోరిసు, 'జేమ్సు లేన్ ఎల్లెన్ ; న్యూ ఇం గ్ధండునందలి సారా 

ఆశ్నె జ్యూయెటు, ల్యూసాయమ్ ఆల్ కాటు మేరీ, యి: 

(ఫీమను; మధ్య పశ్చిమ చేశము నందలి జేమ్సువిట్, 

కూంబ్ రిలే మున్నగు రచయిత లీ వర్గమునకు చెందిన 

వార్త యున్నారు. 

ఆ శ తాలి అంతిమ కాలములో + అమెరికను సాహిత్యము 

నకు జౌన్నత్యము చేకూర్చ సమర్ధులయి రాజకీయ ఆర్థిక 

దృక్పథములు కలిగిన నవలా రచయితలు కొందరు ఉద్భ 

వించిరి, ఎడ్వర్లు బెల్లమీ, రెబెకా హోర్హింగు, జేవిను 

హెలెన్, వాంటి జాక్సను, హౌరాల్లు (ఫెడరికు, డేవిడ్ 

రాన్ లాశె మున్నగువారు ఈ క విబ్బందమునకు చెందిన 

వారు. ఈ క విబృందపు రచనల బలవ త్తరమైన (ప్రభా 

వము అష్టన్ సిం శక్లేరు, [పొంక్ నారిసు, థియోడార్ |డీజరు 

(వాసిన నవలలవై (పసరించెను. హపానీజేమ్సు, ఎడిత్ 
వార్టను అనువారు (వాసీన. నవల లొకజాశికి చెందినవి, 

వాటియందు నిశితమైన పాత పరిశీలనము కాననగును. 
అందుచే నవి సాదరముగ జనులచే పఠింపబడెను, 

అంతర్యు ద్ధానంత రము వ్యాప్రిచెందిన ప్మతికా రంగ 

మున కథానికా రచనకు గిరాకి ఏర్ప డెను. ఇట్టి అవసర 

మును గురించి కథానికలు రచించినవారు ఓపానీ, 

రిఛర్డ్ హోర్డింగ్, డేవిను, పంటోసు, వియర్పు, (బట్ 

హోర్చే అను కవులై యున్నారు, 

పందొమ్ముదవ శతాబ్ది అంత్య కాలమునందును, ఇరువ 

దవ శశాబ్ది [పథమ దినములలోను, (పముఖ సాహిత్య 

నంపాదకుడుగాను, నవలారచయితగాను, విలియమ్ 

డేన్ హో వెల్సు నుపసిద్ధి నొంచెను. 
కీ. శ. 1890 నంవత్సర |పాంత మున వా_న్లవిక వాదు 

లును, పకృతి (తత్త్వ) వాదులునయిన కవులు రచిం 

చిన నవలా వాజ్బయము 20 వ శతాబ్ది ఆరంభమునుండి 

రచింపబడిన నీరనమును, వా న్తవికతాయుతమును ఐన 

నవలా రచనకు పూర్వరంగముగ నుపకరించెను. అందు 

పాతల మానసిక వృత్తి పరిశళోధనము ఉపలతీత మగు 

చుండును. ఇట్టి సాహిత్యపు తన్నులు జాన్ డాన్ పొనను, 

ఎర్సిన్ కాల్స్వల్లు, విలియమ్ ఫాక్ నరు, జేమ్బు టీ 

ఖా రెలు, ఎఖ స్కాట్ ఫిడ్డి గెరాల్స్, ఎర్నెన్లు పామింగ్ వే, 

థామస్ వుల్ఫు మున్నగువారి రచనలలో గోచరించును. 

ఆ కవుల రచనలయంద లి పాతల మానసిక వృత్తి చిత 

ణములు, వాతల సంభాషణములు అతు త్తమములు. 

అమెరికను విన్లనమునకు పూర్వ్రమునంచే ఆరంభమయిన 
అమెరికను సాహిత్యమునందలి వ్యాసరచన పందొమ్మి 

దవ శతాబ్ది ఉ_త్తరభాగమునందు జాన్ బజ్హోను, జాన్ 

మ్యూరు అను కవుల రచనలద్వారమున అభివృద్ది చెంది 

ఉన్నతస్థాయిని పొందెను. ఇరువదవ శ తావ్దియందు 

డొనాల్డుకలాసు పీట్టి అను నాతడు వ్యాసరచనమున 

ఈ రంగములో విశిష్టమైన రచనలు కొనసాగించెను, 

జార్జిసం తాయనా, విలియం జేమ్చు,జోసియారోయిస్ , 

జాన్ ద్యూయీ మున్నగువారి రచనలు వేదాంతశాఖ 

యందు అమెరికను సాహిత్యమునకు జాన్నత్యమును 

చేకూచ్చిను. కి. శ, 1880, 1890 (పెంతమున కొన్ని 

అమెరికను నగరములలో నేర్పడిన దుష్ట రాజకీయ పరిస్థి 

తులవై విప్ణవరూపముగా వ్యాపించిన ఒక మూఢమెన 

వా స్తవికతయే, హేన్మిన్ గాశ్లెండు, న్టైఫీన్ | కేన్ రచనల 

లోని అల్ప వా స్త వికతకును, తరువాత థియోడార్ |డీజరు, 
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ఇెర్వుడ్ యాన్ డర్ సను [వాసిన నవలలలో (పతిబింబిం 

చిన నహజత్వ సిద్ధాంత మునకు కారణభూతమయినది. 

జాక్ లండను, ఛా నెస్ మేజరు, మేరీజాన్ సను, యస్. 

వీక్ మె శేల్ , పాల్ లీస్పర్ ఫోర్డు, ఎఫ్. మేరియన్ కాఫర్డు 

విన్హ్సన్ చర్చిలు, ఓవెన్ విస్టరు మున్నగువారు ఈలోపల 

కాల్చనిక తాయుతమైన నవలారచనను పెంపొందించిరి. 

పందొమ్మిదవ శతాబ్ది, చరమకాలమున అమెరికను 

సాహిత్యమునందు హాన్యయుత కావ్యరచయితలకు ఒక 

[పముఖస్థానము చేకూరెను. వారిలో మార్క్ శ్వెన్ 

అ|గగణ్యుడు, హాస్యరచనా రంగమున ఆక్టి మస్ వార్డు 

చెటోలియమ్ వి. నన్నీ, పిన్లేపేటర్ డన్నీ, జాన్ బిల్లింగ్సు, 

సీబాస్మిత్తు మున్న గుబారును; జార్జి అజె, డాన్ మారను, 

యూ నేఫిల్డు, ఆగ్గన్ నామ, జేమ్సు ధూర్చరు మున్నగు 

వారు వార్తాప[తి కా వ్యాసరచనా_ షత్రికారచనా 

రంగములందును కీ. శ. 1940, 1950 సం. |పాంతమున 

కృషి యొనర్చిరి. 

ఇరువదవ శతాబ్దిలో, నవలా రచయితలకు |పాంతీ 

యత్వమునందు అభిరుచి పాచ్చయ్యెను. మెరీఎల్లెన్ ఛేజు, 

విల్లా కేథరు, బూత్ టార్కింగుటను, సింశ్లేర్ విను, 
జె. పి. మార్య్వార్దు, ఎడ్లాఫెర్భరు, జాన్ స్టీన్ బెక్ అను 

కవులు యూ జాతి రచనకు ఉత్తమ (పతినిధులు. 

పందొమ్మిదవ శతాబ్ది |పషృపథమ దశయందు జేమ్సు ౩. 

న్నీ మోర్ కూపరు అను నాతడు వారి, తక నవలలను _ 
రచించెను. అంతకుపూర్వముననే ఇట్టి రచనలయందు 

అమెరికాలో పాఠకలోకమునకు విశేష పీతి ఉదయించి 

ఉండెను. ఆ దేశమున ఇట్టి అత్యు త్రమమైన నవలలను, 

పొర్వే ఎల్లన్, మార్గరెట్ మిఛెలు, సెఫెన్ విన్సెంటు | 
. ౧౧ a ' లు 

బినెటు, ఈన్లర్ పోరు, జేమ్సుబోయిడు, కెన్నెత్ 
లు 

రోబర్లు, మాక్ కినే కాన్ టరు, షార్క్ యంగు అను కవులు జ 

బారు అను రచయిత యీ వర్గమునకు చెందిన కవులలో రచియించిరి, 

అమెరికా సంయు కృ రాష్ట్ర) ములలో కథానికా రచన. 

యండు అ(గగణ్యులుగా నెన్న బడినవారు డొరోతీ 

పార్్మరు, విలియం జేనియలు స్టీలు శేథశైన్ ఆనీ 
పోర్టరు, విలియం సారోయన్ అను కవులై యున్నారు. 

నేడు అమెరికన్ సాహిత్య జీవితములో కవిత్వమునకు 

సం|పదాయవాది యయినవాడు 

అమెరికను సాహిత్యము 

హారియట్ మనో అనునా మె “పొయి * అను పద్యమయ 

మైన ప్మతికను స్టాపిం చెను. అందు ఆనాటి కవితయందలి 

(కొత్త తెన్నులు మూ ర్తీభవించెను. 

ఈ ప్మతికా [పచురణము కవిత్వమునందు గాఢ 

మయిన ఆసక్తిని కల్పించెను. ఆ పత్రిక యందు సెక్కు 

మంది రచయితలకు తమ రచనలను (పచురించుటకు 

అవకాశములఖిం చెను. స్వల్ప పరిమాణము అల్పజీవితము 

గల ప| తిక ల నెకములు వెలువడెను. అంతకుమున్ను తమ 

కవితను (పచురించు భాగ్య మెరుగని రచయితలకు కూడ 

తమ రచనలను వాటియందు (పచురించుట కవకాశము 

కలిగను. ఆ యుద్యమము సృజనాత్మక ములయిన అశేష 

కవితా [షృక్రియల ఉత్పత్తికి గొప్ప దోహదమొసగెను. 

ఎమీలో వెలు, వాచెల్ లిండ్సే, కార్డ్ సాండ్ బర్లు, ఎ్మజా 

పొండు, టి, యస్. ఇలియట్, జాన్ గోల్టు స్టెచరు, 

కా(నాడ్ ఎయిశెనుు, కార్డ్ పషపీరో, వాలెస్ స్టీ వెను, 

ఇ. ఇ. కమ్మింగ్బు- పీరందరు ఆ శతాబ్రి యందలి అమెరి 

కను కవిత్వమునందు గణనీయమైన వివిధ సారస్వత 

|వక్రియలకు (పతినిధులుగా నున్నారు. 

ఎడ్లార్ లీమాస్టర్సు, రోబర్జు ఫొన్లు, రోబిన్సన్ జెఫర్సు, 

ల్యూూసా రెటు అను రచయితల కవిత్వములలో [పొంతీయ 

తము ముఖ్యమైన విషయమ య్యెను. 

ఈ శత్రాబ్దియందు అ మెరికనుక విత్వమునందు (ప్రముఖ 

ఇ. ఎ. రోబిన్సను. 

ఈ సం|పదాయమునకు చెందిన ఇతరులు విలియమ్ ఎల్లెరీ 

లీనార్దు, ఎలీనోర్ వై లీ, సారాటీస్ డేలు, వార్డు శకేను, 

ఎడా సెంటు, విల్చెంట్ మిల్ల, ఆర్చిచాల్లు మేక్టీ షు అను 

నో కవులు కూడ అమెరికను కవిశత్వమును తమ 

విశిష్టమైన రచనలచే చెంపొందించిరి. పాల్ లా రెన్సుడన్ 

విశిషతను గన్న వాడు.  కౌంటీకళఠైను, జేమ్చువెల్లెన్ 
రు య య 

జాన్సను, లాంగ్ స్టన్ హ్యూసు అను వారి [పాముఖ్యము 

గణనీయ మైనది, 

పందొమ్మిదవ శతాబ్ది ఉత్తరభాగమున అనామక 

ముగా పడియున్న అమెరికను నాటకరంగము [కొత్త 

గొప్ప గౌరవమేర్చడియున్నది. |క్రీ.శ, 1912 వ సం.లో యుగమున (ప్రబలమైన పాత్రను వహించెను. ఇరువదవ 
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అమెరికా ఖండము. ఉత్తరము (భూగోళము) 

శతాద్దినుండి ఈ సారస్వత కళారూవము అత్యున్నత 

స్థానము నా|క్రమించుకో నెను, యూనీ ఓనీలు అనునతడు 

నాటక రచయితలలో నగగణ్యుడు. మాక్స్ వెల్ 

యాండర్ నను, ఫిలిప్ బారి, మ "ర్కుకోన ల్లీ, బెన్ పాక్టు, 

రాచల్ | కాధర్సు, సిడ్నే హోవర్డు, జార్జియన్, కాఫ్ మను, 

క్లీప్ఫర్డ్ ఆడెట్సు, ఎల్మర్ రైను, శున్నెస్సీ విలియమ్సు, 

ఛారన్ టన్ వైల్లరు అను వారుకూడ ఉత్తమమైన నాటక 

ములను (వాసిరి. 

ఇరువదియవ శశాబ్ది మొదటి దశకములో, ఇర్విరగ్ 
బాదిటు, పాల్ ఎల్మర్. మోరు, డబ్ల్యు. సి. (బాం వెలు 

అనువారి నాయకత్వమున హ్యూమనిస్టు సంప్రదాయము 

పెంపొం చెను. అదికారణముగా సాహిత్యవిమర్శనము విశే 

షముగా పాఠకులదృష్టి నాకర్షించెను. వాకావిక్ [బూక్సు, 

హెచ్. ఎల్. మెంేెను, రాండాల్ఫ్బుబోర్ను, పానీ 

సీజెల్ కాన్ వీ మొదలగువారితో కూడిన [పతిపక్షవర్గము, 

"వవారి హక్కులతో పోటీ యొనర్చిరి. లూయీోమముఫర్లు, 

మాలో్యమ్కౌలే, ఎడ్మండ్ విల్బను నూతన చా స్త వికతో 
ద్యమమునకు సుముఖులుగానుండి, (అమెరి కా) జాతీయ 

సాహిత్యమునందలి సాంఘిక భావముల విషయమున 

మార్కిస్టు దృక్పథమును అవలంబించిరి. క్రి. శ. 1980 

సం. ర [పాంతమున ఈ దృక్పథమును, మాక్స్ ఈస్ట్ 

మను, వాల్డో[ఫాంకు, (గాన్ విల్టీహిక్సు అనువారు బల 

వరచిరి. తరువాతి దశాబ్దిలో వెలువడిన రచనలందు 

విమర్శనకళ యే [పధానవిషయమయ్యును. ఈ కాలములో 

ఎజాపౌండు, టి. యస్, ఇలియటు, ఆర్, పి. బ్లాక్ 

మూరు, ఐ. ఎ. రిచర్లు అనువారు (పథధానముగా విమర్శ 

నాత్మక రచనలు కావించిరి. ఇరువదవ శతాబ్దిలో జాన్ 
ఫిన్కీ, పానీ ఆడమ్బు, థియోడార్ రూ జ్వెల్లు, వుడో 

విల్బను అనువారు (వాసిన రచనల ద్వారమున 

(అమెరికను చారి తక వాబ్బయము మిక్కిలి అభివృద్ధి 

చెందెను, కాల| కమమున చారీ తక నంఘటనలను, 

సాంఘీక--మానసిక__త త్ర రూపముల వ్యాఖ్యానించుటకు 

చరిత కారులు ఎక్కు.డు (పాముఖ్యము నొసగిరి, 

ఈ కాలమునందు ఛాన్టెస్ వీర్దు, | ఫెడరిక్ జాక్సన్ 
టర్నరు, జేమ్బు వోర్వే రోబిన్సను అను కవులు విస్తార 
ముగా చార్మితకరచన లొనర్చిరి. కీ, శ. 1920 వసం, 
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మొదలుకొని చరిత రచనయందు అగగణ్యులుగా 

వెలువడినవారు, కారల్ టన్ జే. పౌచ్. హేను, ఆలన్ 
నేవిన్సు, ఆర్థర్ శ్లేసింగరు, ఆర్థర్ పేసింగరు జూనియరు, 

పాచ్, యస్. కామ్మాగరు, యస్, ఇ. మారినను 

మున్నగువార్ర యున్నారు. 

డొ. ఓడేల్ 

అమెరికాఖండము - ఉత్తరము (భూగోళము): 
5 శ, 1492 లో అమెరికా కనుగొనబడుట కొలంబను 

యొక్క పశ్చిమ నెకాయా తలకు ఫలితము. కాని, అమెరి 

గో వెన్పూసి, మధ్య  బెజిలుకు వచ్చినప్పు డాఖండమును 
మొదట కని పెట్టినట్లు తలంపబడుటచే, కీ.శ, 1541 లో 

మెర్కేటరు ఆ భూభాగమునకు అతని నామమును అనుస 
రించి అమెరికా అను చెరుపెన్టైను. ఖండము యొక్క 

ఆ కమణమును, ఆంతర|పవేశ మును, అట్లాంటిక్ సము[ద 

తీర దేశస్థుల | పయత్నములచే అభివృద్ధి చెందెను. 
ఉ త్తరఅ మెరికా, ఆసియా ఖండమునుండి సన్నని 

బేరింగు జలసంధిచే వేరు చేయబడియున్నది. ఇందలి 
చాలభాగము మకరరేఖకును, [భువ రేఖకును నడుమ 

100° పళ్చిమ రేఖాంశమున కిరుపక్కల సమానముగా 
వ్యాపించియున్నది. ఇది పెద్దఖండములలో మూడవది. 
దీని వై శాల్యము 680 లక్షల చ. మైళ్ళు. దీనికొలత 

ఉత్తరమునుండి దకిణమునకు 6,000 మైళ్లు. సంయు క్ష 

రాష్ట్రములు ఉత్తరమున మధ్యధరా సము|దమువరకును 
వ్యాపించిఉన్నను, చెక్కు విషయములలో మధ్యధరా 

సమ్ముద [పాంత చేళములకన్న భఖిన్నములుగా నున్నవి, 
సంయు క్ట రాష్ట్ర) ములకు ఉత్తరమున ఉన్న కెనడా 

సుమారు అంతే వినత మైనది, సంయు క్త రాష్ట్రములకు 

దథతీణమున మెక్సికోయును, ఇతర ప్రజాస్వామ్య ము 

లును ఉన్నవి. 

[గీనులాండు [పథాన ఖండమునుండి బాఫిన్ అఖాతము 

చేతను, జేవిసు జలసంధిచేతను, వేరుచేయబడి యున్నది. 
బాఫిన్ ద్వీపము [గీనులాండుకును [పథాన ఖండమునకును 

మధ్య ఉన్న |ధువమండల ద్వీప నమూవామునందేెళల్ల 
పెద్దది, ఇది (పధానఖండమునుండి బూతియాహాడ్చను 

సింధుశాఖల చేతను, హడ్సను జలసంధిచేతను విభజింపబడి 

యున్నది. జాంక్సు, (గాంటు, విక్టోరియా, బూతియా 



ఆమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళము) 

అనునవి ఈ ద్వీప నమూవామునందలి ఇతరద్వీపములు, సింధుశాఖలున్కు వహడ్చను అఖాతమును ఖండముతీరము 

(పసిద్ధములై న పడమటి ఇండియాదివులు, కరిబియన్ లోనికి చొచ్చుకొనిపోయిన [పథాన జలభాగములు. 

సముదమునందలి ద్వీపసమూహాములు, క్వీను ఛార్జాటి, భౌతిక స్వరూపము : ఉత్తర అమెరికా ఖండమును 

వాంకూవరు ద్వీపములు పసిఫిక్ తీరమునకు ఎదురుగా (1) పసిఫిక్ పర్వతపం క్షి (2) తూర్పు ఉన్నతభూములు 

ఉన్నవి. అలాస్కా, కాలిఫోర్నియా, మెక్సికో, లా రెన్సు, (8) మధ్య మెదానములు అని మూడుభాగములుగా 

నలా నతయ మము తనునా ERE ETP MTL RAS TOT LEME RTE RT TOE ERT ARREARS 
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అమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళము). 

విభజించుట మేలు. ఇట్టి విభాగమువలన అచ్చటి శీత్రోన్ల 

సతిని, వృతసం పదను, ఇతర పరిస్థితులను సులభ ముగా 

అర్ధము చేసికొనుటకు వీలగును. సతర వివరములును, 

స్థానిక భేదములును, [పథానములై న ఈ అంశముల 

నుండి, నవాజముగా పర్పడినట్టి వే, 

1. పసిఫిక్ పర్వతపంక్తి: ఈ పర్వతపం కి, 

తీరమునంటి ఉత్తరమునుండి ద&ణమువరకు వ్యాపించు 

టయే కాక ఇంకను దతీణముగా దజీణ అమెరి కాలోనికి 

కూడ కొనసాగుచున్నది. ఇది పసిఫిక్ సముదతీరము 

నంటియున్న పసిఫిక్ పర్వత మేఖలలోని ఒక భాగము. 

పసిఫిక్ 

"డిన పెక్కు సరస్సులు గొప్ప హిమయుగములలో హిమ 

ఈ పర్వతపం క్రి హిమాలయము. లేర్పడిన కాలముననే 

ఏర్పడినది. ఈ మడత పర్వతములలో పలువిధములై న 

గుట్టలు కనబడుచున్నవి. పిటి ఇరుపార్ళ గ్రములందును 

బంగారము, వెండి, రాగి సీసము, నూనె కలవు, 

పర్వతపం కిలో "పెక్కు పర్వతములు సమానాంత 

రముగా వ్యాపించి, 'దతిణమున వి _న్ఫృుతములై, తిరిగి 

మధ్యఅ మెరికాలో కలియుచున్న వి. ఉత్తరమున శెనడాలో 

ఈ పర్వములు తీరభూమినుండియు కలవు. వీటికి తీర 

పర్వతములు, సెల్ కర్కు పర్వతములు, రాకీపర్వత ములు 

అని పేర్లు. దకిణమున వాని పరిశిష్టములు తీరపర్వత 

ములు, కా స్కేడు, సిరానివాడా, రాక్రీపర్వతములు అని 

పిలువబడును. వీటిలో రాకీపర్వతములు (పధానము 

లెనవి. ఈ పర్వతపం కుల నడుమ కొలశేడో, పెద్ద 

అమెరికా ఎడారి, ( గేటు బేసిన్) మున్నగు మెదానములు, 

ఎడారులు, కాలిఫోర్నియాలోయ మొదలగు నుందరము 

శైన లోయలు కనబడుచున్నవి, 
2. తూర్పు ఉన్నతభూములు : తూర్పు తీరమున ఉత్త 

రమునుండి దమీణమువరకును | గీనుల *౦డు పీఠభూమియు 
కెనేడియనుషీల్లును, అప్లాషియను పర్వతములును, 

'వ్యాపించియున్న వి. 

కనేడియను షీల్లనునది _కఠినస్ఫాటీక శిలామయ 

[(పదేశము. ఇది పసిఫిక్ పర్వతపం క్రి కంచును ముం చేర్చడి 

నది. ఇందు ఇనుము, రాగి, వెండి, బంగారము, కోబాల్ల్టు, 

నికెలు కలవు, అఫ్లాషియను పర్వతముల పడమటి పార్శ్వ 

మున ఖండమునకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన బొగ్గు 

గనులును, నూనె గనులును గలవు. షీల్టువై ఇప్పు డేర్చ 

నకును, 
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ఫలకములచే చేయబడిన వివరములు. మధ్య మై మెదానము 

లకు ఉ త్తరముగా పారు మంచు పవాహములు, కరగిన 

హిమఫలకములవలన ఏర్పడినవి. ఉత్తరాన హడ్చన్ లోయ 

నుండినై రృతిదిక్కుగా శున్నీసులోయవ రకును వ్యాపించు 

అస్తాషమియనులలో కొండలును, పీఠభూములును కలవు. 

ఈ కొండలు పీడ్మంటు అన బడు వెడల్పయిన పీఠభూమి 

రూవమున అట్లాంటిక్ తీరమువరకును వ్యాపించు చున్నవి, 

అట్లాంటిక్ సముద్రములో వడు వేగవంతములై న నదు 

లచే ఈ పీఠభూమి విభ కము చేయబడుచున్నది. వేగ 

వంతములై న నదులును, జలపాతములును విస్తారముగా 

గల ఈ పంక్తికి జలపాతపం కి (Fall Line) అని పెరు, 

నీలపర్వతపం క్తి (Blue Mountain ridge) పీడ్మంటుకు 

పడమటి సరిహద్దు. దానికి పడమట విశాలములయిన 

బొగ్గుగనులకు (పసిద్ధి వడనిన ఆరిఘనీ పీఠభూమి కలదు, 

మధ్య మైదానములు : పడమటి పర్వతపం క్తి కిని తూర్చు 

ఉన్నతభూములకును నడుమ ఉన్న |పచేశమంతయు చదు 

నయిన భూములతో కూడియున్నదది. హడ్చను అఖాతము 

పెద్ద సరస్సులకును, మి సెంటులా రెన్ఫు 

నదులకును, "అట్లాంటిక్ కీరమునకును చుట్టును పల్లపు 

భూములు గలవు. మధ్యనున్న పల్లపుభూములనుండిఅచ్చటి 

నేల పడమటగా ఎత్తుగా పెరిగి రాకీపర్వతములతో 
కలియుచున్నది. ఈ |పదేశమునకు పెద్ద మైదానము అని 

పేరు, కెనడా మీల్టు పాంతమునందుతప్ప మిగిలిన మధ్య 

మైదానము! క్రింద భూగర్భములో ఇటీవలి కాలమున ఏర్ప 

డిన మెత్తని పిండి రాళ్ళ కొండలు కనుపట్టును, 

ఈ ఖండమునందలి నదులను రెండు గొప్పళాఖలుగా 

విభజింపవచ్చును. (1) పడమటి పర్వతపం కులనుండి పసి 

ఫిక్ సముదములో పడు నదులు (2) మధ్య మైదాన ముల 

నుండి ఆర్కిటికు సము|దములో కాని అట్లాంటికు సము 

[ద్రములోశాని పడు నదులు. 

అలాస్కాలోని యూకను, శెనడాలోని (జరు, 

కొలంబియా నదులు, సంయు క్త రాష్ట్రము లందలి 

స్నేకు, కోలశేడో నదులు మొదటిశాఖకు చెందును. 

మెకంజీనది ఆర్కిటిక్ సము[దములోనికి (పవహించును. 

సాస్కెచ్చివానాయు ఎజ్జనదియును విన్ని పెగ్ సరస్సు 

99.5 
గణ 



ద్వారా హొడ్సను అభాతములోనికి | పవహించును. పెద్ద 

సరస్సులనుండి (ప్రవహించు 'సెంటులా రెన్ఫునది అట్లాం 

టిక్ సము[దములో వడుచున్నది. ఈ రెండవశాఖకు 

చెందిన (పధానమయిన ఈ నదులన్నియు శెనడాలోనే 

ఉన్నవి. మిస్సిసిపీ నువోనదియు దాని ఉపనదులును మధ్య 

మెదానముల దతీణమునుండి (పవహించుచున్నవి, 

ఉపనదులలో ఆర్కన్ పన్ మిస్సౌరీ పశ్చిమ పర్వతముల 

నుండియు, ఓహియో పెన్నెనీనదులు తూర్పు ఉన్నత 

భూములనుండియు (పవహించుచున్న వి. అప్లాషి యనుల 

యందు పుట్టి అట్లాంటిక్ సము[దములోనికి ప్రవహించు 

చిన్న నదులు అనేకము లున్నవి. వానిలో హడ్సను, 

డెలావేరు, పోటోమాక్ అనునవి ముఖ్యములై నవి. 

రియో|గాం డీ డినార్టీయు దాని ఉపనదులును మెక్సికో 

సింధుశాఖలో కలియుచున్న వి. 

రాకీ పర్వతములందును అచ్చటి పీఠభూములందును 

ఆ 

సెక్కు నరన్సు లున్నవి. వానిలో పెద్ద ఉప్పు సరస్సు 

మిక్కిలి |పసిద్ద మైనది. (గేటు బేరు, గేటున్లే నేవు, అత 

బాస్కా, విన్ని పగ్ సరస్సులును సుపీరియరు, మిచి 

గాన్, హ్యూరన్, ఈరీ, అంటారియో మొదలగు మహో 

సరన్సులును ఒక ఎద నసనరఃవం కిగా ఏర్పడి యున్నవి. 
దె జామి 

ఇవి వాయవ్యమునుండి ఆగ్నేయము వరకును వ్యాపించి 

యున్నవి. ఇవన్నియు శెనడాలోనే ఉన్నవని చెప్ప 

వచ్చును. కాని సై మవోసరన్సులు కెనడా సంయుక్త 

రాష్ట్రిముల నరిహద్దునందున్నవి. ఈశాన్య భాగమున 

“పెద్దవియు, చిన్నవియు అగు అనెక సరస్సు లున్నవి. 

శీకోషసితి ; శీత కాలములో క్రీనుచార్లటీ ద్వీపము 
రాధి య 

నకు దకిణముననున్న పడమటి తీరము, మధ్య అమెరికా, 
ఇఇ, కి మిసిసిపీ తీరమునందలి సెంట్ లూయీకి ద&ిణము 

నందలి పల్లపు భూములు, న్యూయార్కువరకును గల 

తూర్పుతీర |పచేశములు తప్ప మిగిలిన ఉత్తర అమెరికా 

అంతయు నీరు ఘనీభవించు ఉష్ణో[గతకు (Free- 

[కిందుగా ఉండును. పడమటి వీరము, 

(బిటిషు కొలంబియా తీరము చేరుచున్న ఉత్తర ప సిఫిక్ 

ఉప్పజల [పవావాముచే ఆవరింపబడి యుండును. అచ్చట 

అది చీలి దఠిణమున  శీతజల (పవాహముగను, ఉత్తర 

మున ఉషజల (పవాహముగను మారుచున్న ది. 
ణల 

zing Point) 
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ఈ ఉప్ణ (పవాహముయొక్క [ప్రభావము పడమటి 

తీరమున అట్లాంటిక్ తీరమునకంశు. మిక్కిలి ఉత్తరము 

వరకును కానబడుచున్నది,. ఈశాన్య తీరమునకు దూర 

ముగా |పవహించు "శీతల లా[బడారు [ప్రవాహము 

అచ్చటి భూములను చల్లగా ఉంచును. ఈ (పవాహము 

ఉప్పజల (పవాహము (Gulf stream) తో కలిసినప్పుడు 

(పమాదక రమైన పొగమంచు వర్పడుచుండును. ఏ 

పర్యత పం క్తిచేకాని అడ్డబడని నీత ల్ర [ధువమండల 

వాయువులు దతీణమున రియో[గాండ్ దీనా క్రీ, సెంట్ 

వరకునుగల ఖండభాగమును చల్ల గా 

ఉంచును. న్యూయార్కు. సున్నా (0) డి గీలకు కిందుగా 

ఉండును. ఖండమునకు పడమటినుండి తూర్పునకు అడ్డ 

ముగా పెక్కు వాయుగుండములు నంచరించుచు గాలి 

వాలుగల రాకీపర్వత భాగమునకు వర్ష మును ఇచ్చును. 

కాని ఖండములో అవి పొడిగానే ఉండును. 

ఉత్తర పసిఫిక్ తీరమున సంవత్సరమంతయు వర్ష 

పొతము ఉండును, కాని గాలి కొట్టువెపున గల లోయ 

లన్నియు శుష్కుములుగా ఉండును. ఉత్తర పనిఫిక్ 

[పవాహమునుండి కీచువాయువులు ఉస్పములై నీటి 

ఆవిరితో గూడి పడమటి తీరమున అధికవర్థము కఠి 

గించును. 

దాటి మెదానములోనికిదిగి (ధువమండల వాయువుల 

చల్లదనమునకు కొంత ఉపశాంతిని సమకూర్చును. ఈ 

వాయువులకు “చినూక్సు” అని చేరు. శాన్ ఫాన్సిస్కో 

చుట్టునున్న [పదేశము వెస్టల్లీ వాయువుల (ప్రభావమునకు 

గురియె శీత కాలమున దతిణముగా తిరుగును. వేసవిలో 

ఆ (పచెళమ్నువై వాటి (వభావము ఉండదు. అందుచే 

ఈ స్వల్ప ప్రదేశమున మధ్యధరా శీతళోప్లస్థితి కాన 

బడును. 

వేసవిలో, వాయవ్యమున మెకంజీ ముఖద్వారము 

వరకును, సరఃపం క్షి వరకును, 

రాష్ట్రిము వరకును గల ఖండమునందలి చాలభాగము 

నందు ఉష్టో[గత 60 F కంచు అధికముగా ఉండును. 

మెక్సికన్ పీఠభూమిలో తాషకమము 90 లకు వెగా 

నుండును. మధ్య మైదానములు మిక్కిలి ఉప్పములగును. 

అరాౌయోోా అ 

అవి ఒకొక, ప్పుడు రాకీప ర్యత పం క్రిని 

నేరుగా లా బడారు 

. శీత శాలములో నీరు గడ్డకట్టు ఉప్టోగతకు (0౮) 
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[కిందుగాఉండు న్యూయార్కు ఇప్పుడు దతీణఫారత 

దేశము యొక్క పశ్చిమతీరమువలె అధికమైన ఉన్నము 

నకు గురిఅగును. మెక్సికో సింధు శాఖనుండి ఉన్నవాయు 

వులు (సాధారణ పవనములు) ఖండము యొక్క వై భాగ 

మునకు వీచి, ఉత్తరమునుండివచ్చు కీశతలవాయు సమూ 

వాములవైగా [పయాణించుచు, మధ్య మెదానములో 

వేనవి కాలమున వర్షము కలిగించును. ఈశాన్య వ్యాపార 

పవనములు పడమటి ఇండియా ద్వీపములకును, మధ్య 

అమెరి కా తూర్పుతీరమునకును, నంవత్స రముపొడుగునను 

అధికవర్షమును కలుగజేయును. మెక్సికన్ పీఠభూమి 

అధికమగు ఉప్పో[గతకు తావయిన కారణమున, స్థానిక 

మెన బుతుపవన మొకటి బయలుదేరి మెక్సికో పడమటి 

తీరమునకు వర్ష మునొనగును. శాన్ (ఖాన్సిసొ చుట్టువట్ల 

గల [ప దేశమున శీత కాలమున వర్ష ము కురియును. మధ్య 

మెదానములందును, మెక్సికో ఆగ్నయ వశ్చిమతీరము 

లందును, వేసవిలో వర్ష ములు కురియుచుండును. సంవ 

త్సరము పొడుగునను వర్షము కురియు [పదేశములు 

మూడు ఉన్నవి. 1. ఉత్తర పసిఫిక్ తీరము 2. పడమటి 

ఇండియా ద్వీపములు. మధ్యఅమెరికా తూర్చుతీరము, 

8. ఈశాన్య-ఉన్నతభూములు. రాకీ పర్వతపంక్రి వర్ష 

చాయ యందును, దానిచే ఆవరింవబడిన పీఠభూము 

లందును, చాల తక్కువ వర్షము కురియును, అందుచే 

అక్కడ ఎడారులు పర్పడినవి.. 

సహజ వృక్షసంపద : ఉత్తర అమెరికా యందలి 

సవాజవృతసంపద ఆయా పదేశములందలి శీత్రోన్ట స్థితుల 
కనుగుణముగా ఉన్నది. అలాస్కా నుండి లా|బడారువరకు 

టం[డాభాగము వ్యాపించిఉన్నది. ద&ిణమున. కెనడాలో 

చాలభాగమందును,  వడమటి కా ర్థాలరా ద&ిణభాగ 

మందును నూనీ (షృతములై న) వృతముల వరుస 

కన్చించుచున్నది. తూర్పున నరఃపంక్రికి చుట్టునుగల 

అల్బ్ప[పదేశములో సూచీవతములును, ప్యతచ మోక 
ములునగు వృక్షములు కలవు. అప్లాషియను పర్వతము 

లందలి ఉన్నత పచేశములందు కూడ నూచీప|తము 
లున్నవి. అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రిముల తూర్పుతీరము 
నను పష్మత మోచక వృవములు గలవు. దాని చె భాగ 

మును నమశీతలమనియు [కింది భాగమును సమో 

మనియు చెప్పవచ్చును. ఆ అతాంళ రేఖలమీద నే వడమటి 

తీరమున ఇట్టి సహజవృక్షసంపదగల కొంతభాగమున్నది. 

సంయు క్త రాష్ట్రములందలి మధ్య మైదానములును, 

కెనడా మధ్యభాగమందలి అల్బ్మపదేశమును పచ్చికబయ 

భృచే ఆవరింపబడిఉన్నవి. _ వీనికి “పయిరీ” అని పేరు. 

ఈ పయిరీ" లలో వర్షపాతము ననుసరించి పడమట 

పొట్టిగడ్డియు, తూర్పున పొడుగుగడ్డియు పెరుగును. 

ఇవి వ్యవసాయము విన్హృతముగ జరుగుచున్న |పదేళ 

ములు. శాన్ ఫాన్సిస్కా చుట్టునుగల (పదేశమున మధ్య 

ధరా వృతసంపదయు, మధ్య అమెరి కా యందలి ఉస్ట్ర 

[(పదేశములందును, పడమటి ఇండియా ద్వీపములందును, 

ఉష్ణ నిత్యవారితములై న అరణ్యములును గలవు, పసిఫిక్ 

కార్తి లరా యందలి పొడి వర్ష చ్చాయలందు ఎడారు 

లున్నవి. 

ఉత్ప త్తి : కెనడాయందు [పయిరీలు ముఖ్యముగా 

నందలి తూర్పుభాగములు విస్తృతముగా గోధుమలు 

ఉత్ప_త్తియగు (పదేశములు. ఇచ్చట ఓట్లు, చార్లీ, చై, 

అవి నెచెట్లు (నార) (flax) సెరుగును, ఈ [పదేళ్ల 

మున వ్యవసాయమును, పశుపోహణమును కలిసి జరుగు 

చున్నవి, ఇది సంయు క్త రాష్ట్ర ములందు వనంతకాలమున 

గోధుమలు పెరుగు |పదేశము యొక్క అవ శేషము దీనికి 

తూర్పున పెద్ద సరస్సుల చుట్టును, ఈశాన్య రాష్ట్రము 

లందును వ్యవసాయమును, పశుపోవణమును జతగా 

జరుగు [పదేశమున్నది. దీనికి దతీణమున ఖండము 

యొక్క పూ ర్వార్థమందు మొదట ధాన్యము పండు 

(పదేళమును, తరువాత ఖండమున కడ్డుగా ధాన్యము 

పండునట్టియు, ధీ కాలమున గోధుమలు పండునట్టియు 

(పదేశమును కలవు. "ెక్సానునుండి తూర్పుగా దతిణ 
రాష్ట్రము లన్ని టియందును (పత్తి విస్తారముగా పండును. 

ఉన్నతములయిన పళ్చిమ మెదానములలో పందులను, 

కోళ్లను, పెంచు [పదేశములును, ఇంకనుపడమటగా గొల్లి 

లను పెంచు (పదేశములును ఉన్న వి. శాన్ ఫాన్సిస్కో 
చుట్టునుగల మధ్యధరా కీతోస్ల స్థీతితోకూడిన (ప్రదేశమున 

మధ్యధరా ఫలో త్చాదకభాగమున్నది. ఉత్తర పసిఫిక్ 
తీర (పదేశములందు మి[ళవ్యవసాయము సాగుచున్నది. 
పెద్ద సరస్సులకును, సెంటులా లిన్సునకు ఉత్తరమునను 

278 



కలపభ్యాపారమే [పధానమైన వృత్తి. కెనడా తూర్పు 
పడమర తీరములకు కొలది దూరమున చేపలను పట్టు 

టకు తగిన ప్రదేశము లున్నవి. మెక్సికో ఉప్ల తీరము 
లందును మధ్యల మెరి కా (పజాస్వామ్యము లందును 

చెరకు, రబ్బరు, పొగాకు, వనిల్లా (Vanilla) జనపనార 

మొదలగునవి చెంచబడును. సమశళీతోస్ణ పర్వత తటము 
లందు కాపీంయు, విసారమెన మొక్కజొన్నయు పెరు 

గును. పిఠభూములందు (పత్తి, గోధుమ, మొక్కజొన్న 
పండును. ఇచ్చట గొర్రైలును, పశువులును పెంచబడును. 

కూజా పోర్టోరికోలు చెరకును, పొగాకును, విసార 

ముగా పండించు [పదేశములు, జమైకా, చెరకునకును, 
బొంత అరటిపండ్లకును |పసిద్ధి, చిన్న ద్వీపములలో వివిధ 
ములయిన ఉప్ప్టమండలపు పంటలు పండును. 

అమెరికా ఖండములో అధిక మైన ఖనిజనంపద కలదు. 

కినడాలో ఖనిజములుగల ముఖ్య పదెశము చెద్ద సర 

న్ఫులకు ఉ_త్తరమునడఉన్న ది. [పపంచమునందలి మొత్తము 

నికిల్, రాగి, లోహములలో కేవ వంతు ఇచ్చటనే 
ఉత్పత్తి అగుచున్నది, సుపీరియరు సరస్సు ఉ త్తరతీరము 
లందును, క్విబెక్ లా[బడారు లందును వి _న్హృతములై న 

ఇనుప గనులు కలవు. పోర్కు్యువైను, కర్కులాండు 

సరస్సుల [పొంతములలో వెండి, మణిశిల, బంగారము 
కలవు. ఇవిగాక పడమటి కార్డిలరా పార్గ్వములందు 

నూనెగను లున్న ట్లు తలపబడుచున్నది. కనడాయంటతలి 

(పయిరీల క్రింద పెద్ద బొగ్గుగనులున్నవి (1) అప్లాషినా 
(2) దక్షిణ అప్తాషియన్ (8) ఇలినోయిస్ (4) కన్సాస్ 

(5) ఓకవోమా వెన్సిల్వేనియాలు అమెరికా సంయుక్త 

రాస్ట్రములందలి ముఖ్యమైన బొగ్గుగనుల [(పదేశములు. 

కాలిఫోర్నియా, ఖండమధ్య రాష్ట్రములు, టక్సాను, 

ఉత్తర అప్లాషియను, సింధుశాఖాతీరము, మెక్సికో 
యందలి అంపికో మున్నగునవి నూనెను ఉత్ప త్తిచేయు 

ముఖ్య కేం[దములు. ఇనుము, బొగులకుతోడు [పపం 

చమునందలి వెండిలో సగము భాగమును, విస్తారమైన 
రాగియును, మెక్సికోయందలి పీఠభూమి [పొంతములలో 

ఉత్పన్నమగును. అమెరికాలో పడమటి శకార్డిలరాభాగ 
మందురాగి, జింకు, బంగారము, వెండి, సీనము మున్నగు 

ఖనిజములలో చాలభాగము ఉత్పన్న మగును, అస్తాసి. 

ఆమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళము) 

యను పర్యతములలో అల్యూమిన ము గనులు [తవ్వబడు 

చున్నవి. మిన్నెసోటా, విస్కాన్సిన్ మిచిగాన్, అను 

[పదెళములందు ముఖ్యముగా ముతక ఇనుము కాన 

వచ్చుచున్నది. అమెరికా సంయు క్త రాష్ట్ర) ములు అభ 

కము, తగరము, మాంగనీను, [కోమియము, నికిలు, 
_ టంగ్ స్టను, సౌవీరము మున్నగు లోహములలో కొర 

పయి రీలలో నివసించుచుండిరి. 
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వడి ఉన్నవనుట గమనింపవలసిన విషయము. 
కెనడాలో "పెద్ద సరన్ఫులకును, నసెంటులాశెన్సుకును, 

తూర్చు[పదేశమున జలశ క్రి ఆధారములు అధికముగా 
పెంపొందింప బడుచున్న వి, అట్టివి కొన్ని అంటారియో 

నై రుతిభాగమున కూడ కలవు. అమెరికా సంయు క్ర 

రాష్ట్ర్రములందలి జలళ క్రిలో అధికథాగము ఉత్తర 
ఈశాన్య భాగములందును, అ ప్రా షియను లందును, 

జలపాత పంక్రియందును, శెన్నెసీయందును ఉత్పన్న 
మగుచున్నది. 

(ప్రజలు = రాజకీయ విభాగములు : యూరోపియనులు 

రాకముందు అమెరికాలో ఎజ్జఇండియనులు నివసించు 

చుండిరి. వీరు 'దేళద్రిమ్మరులయి, వెటాడుచు ముఖ్యముగా 

ఆజ్ చెక్కు లనబడు 

నాగరక ప్రజలు మెక్సికో యందును, మధ్యల మెరి కా 
యందును నెలకొనియుండిరి. 

(పన్తుతము అమెరికా ఈ [కింది దేశములుగా విభజింప 

బడి ఉన్నవి, 

1. కెనడా: ఇది (బిటిషు కామను వెల్తునందలి భాగము. 

న్యూ ఫౌండులాండు లా(బడారులు కూడ ఇందులో 

కూడిఉన్న వి. ఇవి కీ. శ, 1949 లో ఇందు కలసినవి. 

2. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర ములలో వాయవ్య 

మున అలాస్కాాయు, పోర్టోరికోయు, "ఎనామాకాలువ 

[ప్రదేశమును కలిసియున్న వి, 

8. మెక్సికో ఒక (పజాస్వామ్యు రాజ్యము, ఇది అమెరికా 

సంయు క్రరాష్ట్ర్రములకు దజిణమున ఉన్నది. 

4. గాశుమల్హా హాండూరాస్, సాల్వడారు, నికరా 

గువా, కాస్తారికా, వెనామా అనునవి మధ్యఅ మెరి కా 

యందలి (పజాస్వామ్యములు, ' 

ర్, (బిటిషు హొండూరాను (బి టిషువారి వలస 

రాజ్యము, 



అమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళము) 

6. పడమటి ఇండియా ద్వీవములలో (అ) క్యూబా 

(ప్రజాస్వామ్యము. (ఆ) రెండు న్మీగో (పజాస్వామ్యముల 

నడుమ విభ క్తమైన హిన్చానియోలా, (ఇ) (బిటిషు 

జ్యము) నకు చెందిన జమైకాయు ఇతర 

ద్వీపములు - చేకియున్న వి. 

అమెరికా వ్యా ప్తి- ఆక్రమణములు : జాతీయ రాజ్య 

[వదేళవ్యా ప్రి అమెరికా |పాథమిక చరి|తలో స్థిర మెన 

పద్ధతిగా నుండెను. కొన్ని అపవాదములున్నను దీనికి 

(పకృతిళ క్తులలో ముఖ్యమైన ఇతరనమన్యలు కారణ 

ములై ఉండెను. ఆంతరములై నట్టియు, వై_దేశికములై. 

నట్టియు కష్టములను ఎదురొ నుటయు, రాజకీయార్థిక 

సమన్యలును ఆకారణములని చెప్పవచ్చును. ఆ వ్యా ప్రి 

బహుశః అపరివోర్య మై ఉం డెను. ఆక మణపద్ద్ధతి కృత 

కములై న. కుటలకు కాక, వ్యవసాయము వలన శాంత 

జీవితమును సంపాదించు (పజల ' సవాజమైన ఆర్థిక 

సాంఘికాఖివృద్దికి ఫలితముగా ఏర్పజెను. ఏదోయొక 

యూరపు రాజ్యముయొక్క ఆలోచనలను గురించిన 

భయమో, ఈర్ష్య యో ఆ[కమణ పద్ధతిపై అధిక మైన 

(ప్రభావము (పదర్శించియుం డెను. ఆ|కమణములు బాల 

మట్టుకు పాలనాధికారులతోడి సం పదింపులకో, యుద్ధము 

వలననో, అవనరము వలననో, భూమిని కొనుటకో 

(జనతారా 

ఫలితములై ఉండెను. [పతి ఆకమణమును స్వదేశీయ 

విదేశీయ వై రుద్ధ్య్యమునకును, సంకుచితములై న. భవిష్య 

'దాలోచనలకును, తావొనంగెను. కాని కాలము గడచిన 

కొలదిని సింధుశాఖవరకును దూరమునందలి పసిఫిక్ 

వరకును వ్యా ప్తిచెందుట దానికి ఎక్కు వపుష్టి చేకూశ్చె 

నని నిరూపింపబడినది, వ్యాప్తి ఈ (కింది పద్దతుల ననున 

రించి కొననాగాను, 

(1) (క్రీ శ. 1808 లో నెపోలియనునుండి లూయి 

సియానాను కొనుటవలన యూనియనుకు 1,171,981 

చ, మె. వెశాల్యముగల [పదేశళము చేకూరెను, 
(2) [క్రీ శ 1819-1021 లో ఫ్లారిడా సంధివలన 

స్పెయినునుండి 59,265 చ. మైళ్ళ (పచేశము సంపా 
దింవ బడెను, 

(క) [క్రీశ 1845 లో సమ్మతిమీద ళ్చాను(8'76, 188 
చ. మై) చేర్చబజెను, 

నల 

(ఓ) [క్రీ ఈ. 1847 లోని యుద్దములో. న్యూమెక్సి 

కోయు, ఉత్తర కాలిఫోర్నియాయు. (5457088 చ. మై) 

మెక్సికోనుండి [(గహింపబిడి ఆ కమింపబడెను. 

(5) |కీ. శ. 1858 లో మెక్సికో పభుత్వమునుండి . 

గాడ్సడను కొనుటవలన దక్షిణ అరిజోనా న్యూ మెక్సికో 

లలో (4ర5,ర్లిల్ చ. మై.) (ప్రదేశము సంపాొదింపబ డెను. 

(6) |కీ.ళ, 1867 లో రప్యానుండి అలాస్కా (590,584 

చ. మై.) [ప్రదేశము కొనబడను. 

(7) [ర శ. 18986 లో హావాయి రాణియగు 

లిలియు కాలనీ  ఆనునామెకు పరివోర మొనగి 6740 

చ. మైళ్ళ వై శాల్యముగల పసిఫిక్ నముద ద్వీపమైన 

హవాయి (Hawaii) ద్వీపము కలుపుకొన బడెను. = 

(8) (క్రీ. శ. 1898 లో స్పెయినుతో జరిగిన యుద్దము 

నకు ఫలితముగా మొత్తము (1500 00 చ. మెళ్ళవె శా 

ల్యముగల పోర్టోరికో, ఫిలిసెన్ ద్వీవములు, లా డోను 

ద్వీపములందలి గాము (Gaum) (గహింపబడినవి. 

(9) కీ. శ, 1899 లో (గేటు (బిటను జర్మనీలతో 

జరిగిన సంధివలన మొత్తము (54 చ. మైళ్ళు) వైశా 

ల్యముగల షూమోను వర్గమునకు చెందిన శూ, ఒన్ సింగా 

ఓఘ అను చిన్న ద్వీపములతో గూడిన టుట్యులా 

(౮0112) నంపాదింపబ డెను, 

(10) కీ. శ 1916 లో డన్మార్కునుండి వర్ణిను 

ద్వీపములు కొనబడినవి. 

(11) వైవానికి తోడు భిన్న కాలములందు పసిఫిక్ 

ద్వీపమునందలి అచ్చటచ్చటి ద్వీపములు ఆకమింప 

బడినవి. , 

కీ. శ. 1908 లో జరిగిన హేవరిల్లా సంధివలన 

"ఎనామా (పజాస్వామ్యము, సంయు క్ష రాష్ట్రములకు 

శిరివియన్ తీరమునందలి కొలోనునుండి పసిఫిక్ తీరము 

నందలి పెనామా వరకుగల పదిమైళ్ళ వెడల్పుగల |పచదేళ 
మును శాశ్వత ముగా ఉపయోగించుకొను వాక్కు 

ఒసం గెను. సంయు క్ష రాష్ట్రములకుపోలీను, న్యాయము 

మున్నగు ఇతర (పయోజనముల విషయమున వ్రత్యేకాధి 

కారము కలదు. కాలువ మధ్యస్థమై (పపంచ వాణిజ్యము 

నకు ఉపయోగించునదిగా నుండవ లెను. 
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అమెరికాఖండము -నిదకీణమయు (భూగోళము); 

దతీణ అమెరికా ఖండము ఉత్తరమున వెడల్పుగాను, 

దజిణమున నన్నముగాను, మేకుకొనవలెనున్నది. ఇది 70 

లతల చ. మై. వై శాల్యముకలిగి ఇండియాకన్నను 5% 

శెట్టుపెద్దదిగానున్నది. పుదుచ్చేరియున్న అజాంళశమువెన 

దీని ఉత్స రపుఅంచు, ల్ల్ దతిణఅతాంశముసెన దీని ద&ి 

ణపు కొన ఉన్నవి. ఉత్తరఅమెరికా సరస్సుల యొక్క 

తూర్చుఅంచులను తాకుచుపోవు 80 పశ్చిమ రేఖాంశము 

చై ఈ ఖండపు పళ్చిమవు అంచును, తూర్పు |గీన్ లాండు 

గుండాపోవు 35° పశ్చిమ రేఖాంళమువై దిని తూర్పు 

అంచును కలవు. భూమధ్య రేఖ దాదాపు మెజాన్ నదీముఖ 

ద్యారమునంటి పోవుచున్నది. ఈ ఖండము యొక్క 

ఎక్కు వభాగము ఉస్ణమండలములోనున్నది. కొద్దిభాగము 

మాతము భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరముననున్నను, ఈ 

ఖండము దతీ.ళార్దగో ళమునకుచెందినది. ఈ గోళములో 

నున్న భూభాగము లన్నింటికంబ ఈ ఖండమే ఎక్కువ 

దతీణమునకు వ్యాపించియున్న ది. ఈ ఖండములోని 

సేంటాఎరినాస్ (Penta Arinas) అను పట్టణము దవీ: 

ణార్గగోళములో నన్నిటికంఖు మిక్కిలి దకిణమున 

నున్నది. 

నైసర్గిక స్వరూపము: దకిణ అమెరికా యొక్క 

నైసర్గిక స్వరూపము శీతోష్యస్థితులు, సులభ| గావ్యాములు. 

ఆండీస్ పర్వతపం క్రి పళ్చిమతీరమునంతయు 5000 

మె వ్యావించియున్న ది. ఇందు చింబరోజో, కొటో 

పొక్సివంటి అగ్నిపర్వతములును ఎత్తైన పీఠభూములును, 

సరస్సులును కలవు. ఇది మడతలుగానుండును. భూగర్భ 

శాత్రుఖైలు ఇది ఇటీవలనే ఉద్భవించినదందురు. పసిఫిక్ 

తీర పర్వతపం క్తి చిన్నది. ఇది దతిణ చిలీదేశమునందలి 

శిలాద్వీవములలో నంతమగుచున్నది. _ ఖండమునకు 

ఈశాన్య భాగమున నున్న (బెజిలు గయానా ఉన్నత 

భూములు ఆండీస్ పర్వతములకంశును మిక్కిలి 

పూర్వము ఉత్పన్న మైనవి. ఇవి మిక్కిలి కఠినమైన పురా 

తన శిలలతో నిర్మితమైనవి. సై కెండింటికిని మధ్య ఉత్తర 

దతీణములుగా వ్యాపించియున్న మెదానములు మరి 

యొక విభాగము, ఈ మైదానములను తిరిగి ఒరినాకో, 

అమెజాన్, సెరానా_ వెరా గ్వేనదీపరీవాహక మైదాన 
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ఆమెరికా ఖండమ.? దకీణము (భూగోళము 

ములుగా విభజించవచ్చును. వాయవ్యమున కాకా 

మాగ్గలీనా నది పొంతములుకూడ మెదానములే. ఖండపు 

దతీణపు కొననున్న పెటగోనియా ఎడారి పీఠభూమి 
(పాంతము. ఇదిగాక పసిఫిక్ తీరము నంటియున్న నన్నని 
తీరపు మైదానము మరియొక విభాగము. 

ఆండీస్ పర్వతములు పశ్చిమకీరముననే ఉండుట 
వలనను, వర్ష మునిచ్చుపవనములు తూర్పుననుండి వీచుట 

వలనను, ఖండము వెడల్పునను [ప్రవహించి పకరీతి నదు 

లన్నియు అట్లాంటిక్ మహానము|దమును చేరును. ఇది 

దఠిణ అమెరికా యొక్క విశమ లవణము. గయానా 

| బెజిలు ఉన్నతభూములు నదీమైదానములకు విభజన 

[పాంతములుగానున్నవి. పసిఫిక్ తీరమున చెప్పదగిన 

నదులు లేవు, 

శీతోష్ణస్థితి _ నేహ జవృక సంపద ; వెన పేర్కొన్న 

విధమున ఆండిస్ పర్వతముల యునికియు, ఖండము 

చాల భాగము ఉప్టమండలమున నుండుటయు కీత్రోన్ట స్థితి 

చెనను, వర్ష పాతమువైనను, [పాబల్యమును వహించు 

చున్నవి. జూూలెనెల, అనగా దతీణార్గ గోళపు శీత 

కాలములో ఈ ఖండపు ఉత్తర భాగము వేడిగానుండి 

దతీణమునకు పోయినకొలది [క్రమముగా వేడిమి తగ్గు 

చుండును. పర్వతములలోను ఉన్నత భూములలోను 

(పాంతీయ కీక్రలము వ్యాపించి యుండును. జనవరి నెల 

అనగా ద&ీణార్థ గోళవు వేసవిలో ఉవ్నమండలము 

దశిణముగా మధ్య బైజిలు యొక్క పల్లపు [పాంతము 

లకు జరుగును. కాని దాపుననేయున్న ఉన్నత భూముల 

యందు ఆండీస్ _ పర్వత పాంతములయందు భీత ము 

కనిపించును. శెండు కాలములయందును పెరూ శీతల 

జల (పవావహము వలన పళ్చిమతీరము చల్లగాను, 
| బెజిలు ఉష్ణజల [పవావహాము వలన తూర్పు తీరము 

వెచ్చగాను ఉండును. నిరంతరము వీచు ఈశాన్య 

ఆగ్నేయ వ్యాపార వవనములు [పధానమెనవి. ఇవి 

ఆండీస్ పర్వతముల |వతిబంధకముచే అమెజాన్ పరీ 

వావాక | పబేశమునకును, తూర్పు ఉన్నత భూముల 

[పతిబంధక ముచే అట్లాంటిక్ తీరమునకును, | బెజిలు 

ఆగ్నేయ భాగమునకును సంవత్సరము పొడుగునను 

వర్గము నిచ్చును. [పాంతీయ బుతుఫవనముల వలన 
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వాయవ్యముననున్న కొలంబియా దేశపు . పసిఫిక్ 

[పొంతమునను, పశ్చిమ పవనముల వలన దడీణ చిలీ 

చేశమునను, సంవత్సరమంతయు వర్గము డును. 

తక్కిన | బెజిలు చేశమందును, ఉత్తరముననున్న దేశము 
లందును, ముఖ్యముగా వేసవిలోనే వర్షము పడును. 

ఉత్తర పసిఫిక్ తీరము ఆండీస్ పర్వతములకు పశ్చిమ 

మున వ్యాపార పవనములకు చాటున నున్నది. అందుచే 

నిది పొడిగనుండును. అందుచేత అటశామా (AtaCAamMa) 

ఎడారి యేర్పడెను. అదే విధమున పశ్చిమ పవనముల 

మార్గములో ఆండీస్ పర్వతముల చాటుననున్న ఖండపు 

దతిణ |పొంతము వర్షములేక ఎడారిగా నున్నది. దీనినే 

విటగోనియా యెడారి యందురు. వాల్చరయిజో 

పట్టణమునకు. ద&ీణముగా' మధ్య 

కొంతభాగనున్నది. అది నూర్యాను గుణముగా శీత 

కాలములో నుత్తరముగా చలించు పశ్చిమ పవనముల 

కును వాటి వర్షపాతమునకును శీతకాలమున లోనగు 

చుండును. ఈ |పాంతమున మధ్యధరా శీతోన్ష స్థితి కని 

పించును, 

నహాజ వృకసంపదగాని, సవాజమండలములుగాని, 

శీత్రోన్ట స్థితి చై _ ఆధారపడియుండును. అమెజాను పరీ 

వాహక [పొంతములయందును |జెజిలు తూర్పు తీగము 

నందును ఖండపు టుత్తర తీరములయందును సెల్వాస్ 
అని పిలువబడు ఉవ్షమండ లారణ్యములు వ్యాపించి 

యున్న వి. అల్బవర్షపాతముగల పాంతములలో ఉప 

మండలపు వచ్చిక వీడులు వ్యాపించి యున్నవి. వీటి కే 

ఒరినాకో పరీవాహక (పాంతమున “నవనాొి అనియు, 

గయానా ఉన్నత (పాంతముల “లానాలు అన్నియు, 

(బెజిలు ఉన్నత [పాంతముల *కాంపోన్* అనియు (పాంతీ 

యముగా పేర్టుగలవు, కాంపోనుకు దథీణముగా 

వెరానా. _ పెరు గ్వేనదీమండలములో సమశీతోన్స మండ 

లారణ్యములు 'గలవు. వీటికి దవీణముగా వెరానా - 

ఉరుగ్వే నదీముఖమండలముల చుట్టూ - అర్హంటీనాలో 

పంపాస్ అని పిలువబడు మధ్య అజాంశపు పచ్చికలీడులు 

కలవు. దతీణచిలీలో సమళీతోప్తమండల పత్ర విసర్జక 

(Deciduous) అరణ్యములు వ్యాపించి యున్నవి. దీనికి 

ఉత్తరమున మధ్య చిలీలో మధ్యధరా వృత సంపద 

చిలీ'చేళశములో * 

అ మెరికొ ఖండము ౨౨2 దక్షిణము (భూగోళము) 

కలదు. ఇంకను ఉత్తరముగా చిలీపెరూ దేశపు పసిఫిక్ 

వీరములు ఉప్పమండ లపు ఎడారులుగాను దతిణ అర్జంటీ 

నాలో వెటగోనియా సమశీతలపు ఎడారిగాను ఉన్నవి. 

- ఇవికాక ఆండీస్ పర్వతములలోని సవహాజవృతు సంపద 

శీతోస్ట స్టితి, దాని ఎత్తు, అందలి వర్షపాతము పీథభూము 

లును నియమించుచుండును. 

ఉత్పత్తి : దథీ.ణఅ మెరికా, వ్యవసాయము ముఖ్య 

ముగాగల ఖండము. వృత్తులనుబట్ట ఈ ఖండమును రెండు 

(వశ్యేక మండలములుగా విభజించవచ్చును. విరివిగా 

ఖనిజములను కలిగిన ఆండీస్ పర్వతములు, తూర్పుననున్న 

ఉన్న తభూములు ఒక భాగము; వ్య వసాయము, 

వ్యవసాయపరి శ్రమలు [వధానముగా గల అట్లాంటిక్ 

తీర పాంతములు, సెరానా-వెరాగ్వే నదీమండలము, 

పసిఫిక్ తీరపు మధ్యధరా మండలము మరియొక భాగము, 

దతీణ అమెరికాలో పెక్కు.పాంతములు జన 

నమ్మర్దము లేనివి, ఈ [కింది |పొంతములు ఖండమున 

అక్కడక్కడ చెదరియున్న వి. వ్యవసాయము గాని గనుల 

(తవ్వుటగాని అందలి జనుల వృత్తులు. 

ఆండీస్ పర్యతపులోయలలోను, వీఠభూములలోను, 

వెనుజులా చేశములోను, కొలంబియాలోని పర్వత భాగ 
ములలోను కాఫీ, మొక్కజొన్న పండును. 

కొలంబియా యందలి కాకా, మాగ్గలీనా నదుల 

లోయలలో కోకో, చెరకు, (ప త్తి, అరటిపండ్లు పండును. 

గయనాతీర భూములందు చెరకు, వరి పండును. |జైజిలు 

దేశపు తూర్పుతీరములలో (పత్తి, చెరకు, రబ్బరు, కాఫీ, 

పండును. దక్షిణ |జైజిలులో ఊరుగ్వే నంటియున్న 

[పాంతములలో పశుపోషణము జరుగును, సెరానా- 

చెరాగ్వే నదీమండలముల యందలి ఉప్టమండ లారణ్య 

[పాంతములలో, స్వల్పముగా [ప్ర _త్తిపండును. అర్జెంటీనా 

లోని పంపాస్ [పాంతములో గోధుమ విరివిగావండును. 

అచ్చట ధాన్యపు మరలు, మాంసమును టిన్నులలో 

నమర్చు కాగా నాలు, నూలువ(స్త్రముల మిల్లులు కలవు. 

అరైంటీనాలోని పంపాస్ కు పళ్చిమ్మపాంతమున చెరకును 

(పత్తిని, పొగాకును, జనపనారను వండింతురు. వ్యవ 

సాయ పరిశమలు ఉరుగ్వేలోను, పెరా గ్వేలోను కలవు. 

చెరకు, [ప ర్తి, చిరూచదేశపు పసిఫిక్ తీరమునందలి పంటలు, 
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[టినిడాడు దీవిలో విలువగల నూ నెగనులు వెనూజులాలో 

మకశై బో నూనెగనులు కలవు. కొలంబియా యందలి 
పర్వత భాగములలో నూనెగనులు లభించు [ప్రదేశములు 

కలపు. అరైంటేనాలోని ఆండీస్ పర్వత|పాంత ములలో - 

ఇటీవల పర్చడిన నూనెగను లున్నవి. పెరూ దేశ మందలి 

ఉత్తల పసిఫిక్ తీరమండలమున నూ నెగనులు కలవు. బొలి 

వియాలోని మాంటనా పర్వతములలో నూనెగను 

లున్నవి. గయానా ఉన్నత భూములలో బంగారము, 

రత్నములు, చాకై టు లభించుతావులు కలవు. పెరూ 

దేశపు ఆండీస్ పర్వత[పాంతమునను టిటికాకా లోయ 
లోను, పళ్చినుు బొలివియాలోను, వెండి, సీసము, 

బంగారము, రాగి తగరము లభించును. అటకామా 

ఎడారిలో నతజము, అ యొడినుు రాగి, వెండి 

దొరకును. 

వ్యవసాయమే [పధానముగా కలిగి ఖనిజోత్పత్తి 
యందు [పారంభదళశయందున్న ఈ ఖండములో వాహక 

సౌకర్యములు చాలతక్కువ. సమశీతలమండలపు పచ్చిక 
పీడులయందలి వ్యవసాయపు పంటలను విదేశముల కెగు 

మతిచేయుట3ై బాహియా, బ్లాంకా, బ్యూనన్, పయిర్స్ 

'రేవులకు తీసికొనిపోపుటకై అనైెంటీనాదేశమున శై.లు 
మార్గములు వెక్కులు నిర్మింపబడియున్న వి, ఇచ్చటనుండి 

ఊరు గ్వెదెళ మునకును, జననంఖ్య విశేషముగాగల | బెజిలు 
తూర్పుతీర |పాంతమునకు వలుమార్గ సౌకర్యములు 
కలవు. ఈశాన్యముననున్న | బెజిలులో తీర్మపాంత ములకు 

పోవు సౌకర్యములు అచ్చటి నదుల లోయలగుండాపర్పడు 

చున్నవి. అకైంచైనానుండి ఖండాంతర్గత మైన బొలీవియా 
'దేళమునకును, అచ్చటినుండి చిలీలోని పసిఫిక్ రేవగు 
అరికా పట్టణమునకును, పెరూలోని పసిఫిక్ రేవగు 
మొ లెండో పట్టణమునకును శై_లుమార్గములు వేయబడి 
నవి. అన్టాంటనానుండి మరియొక రై లుమార్గము, అండీస్ 
లోని ఉస్పల్లటాకనుము |క్రిందచేయబడిన సొరంగము 
ద్వారా, చిలీలోనికి (ప వెళించి వాల్పరయిజో పట్టణ 
మునకు పోవుచున్నది. చిలీచేశములో, పసిఫిక్ తీరము 

డవునను ఉత్తరపు సరిహాద్దునుండి దకిణముననున్న 
వాల్విడియావరకు ల, లుమార్షముక లదు. తక్కిన (పొంత 

ములలో నదులలోని స్టీమర్లవై మంచి ప్రయాణ సౌకర్య 

ములు పర్పడియున్నవి. ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముదము 
నుండి అమెజాన్ నది ఎగువన 1000 మె. దూరములో 

వా వ < నున్న మన్నావోస్ పట్టణము వరకును స్ట్రీమర్గు పోగలవు, 

అమే చపెరానాొ చెరాగ్వేనదులు దాదాపు పెరాగ్వే 

'దేశమువరకును చిన్న స్టీమర్ల (ప్రయాణమునకు అను 
రు ౧m 

వుగా నున్నవి. 

దవీణ అమెరికాఖండము ముఖ్యముగా వ్యవసా 

యోత్పత్తిని విదేశముల కెగుమతీచేసి వాటిస్టానే తయా 
రయిన వస్తువులను, యం|తములను, దిగుమతిచేసికొను 
చున్నది, అందుచేత దీని విదేశవర్తకము, విశేషించి, 
అట్లాంటిక్ తీరస్థములయిన పార్మిశామిక దేశములతోను, 

జర్మనీతోను జరుగుచున్నది. 
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రాజకీయ విభాగములు :. అమెరికన్ ఇండియన్లు అని 

పిలువబడు పనుపురంగు జాతివారు, ఈ ఖండమునందలి 

ఆదిమనివానులు. వీరిలో ఇస్కానుఅను తెగవారు నాగర 

కులు. తక్కినవారు చొరరానిదట్టమైన అమెజాన్ అరణ్య 
ములందు నివసింతురు. ఆదిమనివానుల సంఖ్య [కమ 

ముగా నన్నగిల్లుచున్నది. తోటలలో పనిచేయువారు 
ఆ(ఫీకానుండి తీసికొనిరాబడిన నీగోబానిసలు. 

ద&ిణా[ఫికాయందలి శ్వతజాతులు, శతాబ్దముల 

[కిందనే వలనవచ్చిన స్పెయిన్, పోర్చుగలు దేశీయుల 
సంతతివారు. వీరితరువాత ఇటీవలనే వలనవచ్చిన ఇటాలి 

యనులు, జర్మనులు, కొౌలదిమంది హిందూ దేశస్థులు 

చైనావారుకూడ ఇచ్చటకలరు. అందువలననే | బెజిలు 

దేశమునందు పోర్చుగీనుభాహయు, తక్కిన చేశములందు 
స్పానివ్ భాషయు మాట్లాడబడును. 

ఈ ఖండమును కనుగొని ఆకమించిన తరువాత 

14, 15 వ శతాబ్దములలో పోర్చుగల్ , స్పెయిన్ దే 

ములవారు ఈ ఖండమును తమమధ్య పంచుకొనిరి, 

ఇప్పటి [బెజిలుదేశము పోర్చుగల్ వాటాకును, తక్కిన 
భాగము స్పెయిను వాటాకును వచ్చెను. కాని 19 వ 

శతాబ్ది ఆరంభములో. వలసవచ్చిన | పజలు తమ మాతృ 

దేళములతో సంబంధమును (తెంచుకొని తమ స్వతం|త 
(పజాప్రభుత్వమును [పకటించుకొనుచుండిరి. అయినప్ప, 

టికి ఈనాటికికూడ ఉ శ్తరముననున్న మూడు గయానా 

రాష్ట్రములు బిటివ్, (ఫెంచి, డచ్చి, వలసరాష్ట్ర)ము 



'లుగా నున్నవి. ఇవి తప్ప తక్కిన దేశములన్నియు 

స్వతం|త (పజ్యాపభుత్వము లే. 

ముఖ్యముగా నాల్లు పాంత ములు మాత్రము వి శమ 

మైన జననం ఖ్యతోనల రారుచున్నవి. (1) అర్హంటీ నాలోని 

సమశీతోప్తపు పచ్చిక (ప్రాంతములు. (2) బెజిలు తూర్పు 

తీర్యపాంతము. (8) చిలీలోని మధ్యధరా ఉద్భిజ్ఞమండల 

[పొంతము. (4) కొలంబియా పశ్చిమ [పొంతములు. 

ఈ ఖండమునందలి దేశములు ఈ [కింద పేర్కొన 

బడీనవి :- 

(బెజిలులోని ఉష్టమ౦డల స్వతంత్ర దేశములు: 

(8,276,610 చ. మె. వె శాల్యము; రియోడి.- 

జనీరో ముఖ్యపట్టణము,) వెనిజులా (868,728 చ. మె, 

వై శాల్యము: కార కాస్ ముఖ్యపట్టణము.) 

కొలంబియా : (489, 997. చ. మై, వైశాల్యము; 

బగోటా ముఖ్యపట్టణము,) 

ఈక్విడారులో ని ఆండీస్ (ప్ర జా స్వామ్యములు: 

(226,000 చ. మె. వె శాల్యము; క్రిటో ముఖ్య 

పట్టణము); పెరూ (582,616 చ. మై. వైశాల్యము; 

(లిమా ము ఖ్యపట్టణ ము). బొలీవియా (514,400, 

చ. మై వై_శాల్యము; లాపాజ్, ముఖ్యపట్టణమ్యు). 

చిలీయందలి సమశీతోష్ట (ప్రజాస్వామ్యములు: 

(296,717 చ. మై, వైశాల్యము; సొంటియాగో 

ముఖ్యపట్టణము). 

అర్జంటీనా : (1,079,965 చ. మై. వైశాల్యము; 

బ్యూూనజ్ ఎయిర్చ్సు ముఖ్యపట్టణము). 

ఉరుగ్వే : (72,158 చ, మె. వై_శాల్యము; మాంటివీడో 

ముఖ్యపట్టణము). | 

పరాగ్వే : (158,447 చ. మై. వైశాల్య ము, 

అసంసియన్ ముఖ్యపట్టణము. 

బ్రిటిషు గయానాలోని వలసరాష్ట్రములు : బిటి మ్ 

గయనా (8 8,000 చ. మై. వె శాల్యము; జార్జిటవున్ 

ముఖ్యపట్టణము). 

డచ్గయానా.: (పరమారిబో ముఖ్యపట్టణ ము?) 

పైంచిగయానా: (కాయెన్ (౧౮భయిల ముఖ్య 

పట్టణము). టీరాజెల్ ఫ్యూగో ద్వీపమున కెదురుగా 

నున్న ఫాక్ లెండు దీవులును, ఉత్తరమున ఒరినాకోనది 

అమెరికా సంయు క్రరాష్ట్రములు (చరిత్ర) 

ముఖ ద్వారమున శెదురుగానున్న టినిడాడు దీవియు, 

బిటిష్ వారి అధీనములో నున్నవి. 
జి* న. 

అమెరికా సంయు క్రరాష్ట్రములు (1 చరిత్ర) : 
ఎ అ 

ఉత్తరమున శెనడాకును దతీణమున మెక్సికోకును 

నడుమ ఉ త్రరఅ మెరికాలోనున్న విశాలము, సారవంతము 

అయిన భూభాగమునకు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రము 

లని పేరు. కీ శ, 17, 18 శతాబ్దులలో, ఐరోపొనుండి 

[కమ్మకమముగ వచ్చిన |ప్రజలు, వారు తీసికొని వచ్చిన 

సంస్థలు, ఆ ధర్మములు, [కొత్తగా గని పెట్టబడి, అనంకీర్ల 
థి శి డట కూ 

మైన చేళములో స్థాపింపబడి పరిణతి చెందుటవలన అమె 

రికా సంయుక్త రాష్ట్రములు ఏర్పడినవి. ఈ విధముగా 

అనేకులు ఇచ్చటకు వలన' వచ్చుటకు వారి రాజకీయ 

స్వాతం [త్య కాంక, మతవిషయక స్వాతంత్ర్య నిరతి, 
ఆర్థిక పురోగమనాభిలాష ముఖ్య కారణములు. 

మొదట వలసవచ్చినవారు ఉత్తర అమెరికా తూర్పు 

తీరమున స్థిరపడి, స్వతంత్రమైన కొన్ని వలసలు ఏర్పరచు 

కొనిరి. ఈ వలసలలో మూడువిభాగములు ఏర్పడెను. 

ఉత్తర భాగములోనున్న వలసలు పార్మిశామికముగా 

(పధానములై నవి. దతీణభాగములోనున్నవి కృషి[ ప్రధా 

నముళై వి. మధ్యభాగములో నున్న వలసలలో వైవి 

ధ్యము ఎక్కువగా నుండి పరిస్థితులకు అనుగుణముగా 

నడచుకొను మన న్తత్వము |పబలెను. వలనలలో ఒక్కొ 

కటి ఒక్కొక్క (పత్యేకతను కలిగియుండుట వలన, 

వలస వచ్చినప్పటినుండియు స్వాతం|త్య మునకు అలవాటు 

పడియుండుట వలన, ఇవియన్ని యుకలిసి ఏక రాష్ట్రముగా 

ఏర్పడుట అంసంభ వమాయెను. 

మొదట వలనవచ్చినవారు ఉత్తర అమెరికా తూర్పు 

తీరమున స్థావరము వర్పరచుకొనిరి. వీరిలో కొందరు 

తరువాత వలనవచ్చినవారిళో కలిసి లో భాగముననున్న 

సారవంతమయిన భూములను క్రమక్రమముగా అక 

మించుకొనసాగిరి. వీరు ఈ విధముగా పడమటగాచొచ్చు 

కొని పోవుటవలవ (Westward expansion) ఈ దేళ 

చరిత్రలో ముఖ్యమైన మార్పులు కొన్ని ఏర్పడెను. 

ఇంగ్లండు మొదలై న చేశములనుండి ([వజలు తమం 

తటతామే అచ్చటకు వలసవచ్చిరి కాని ఆయా దెశ పభుత్వ - 
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అమెరికా సంయు క్తరాష్ట్ర్రములు (చరిత్ర 

ములయుక్కు [పోదృలమువలన కాదు. ఇచ్చట వలనలు 

ఏర్పడిన తరువాతకూడ ఆంగ్లదేశ |పభుత్వము కాని మరి 

యితరచేళశ |పభుత్వములు కాని యిక్కడి [ప్రజలయొక్క 

స్థితిగతులతో ఎక్కువజోక్యము కలిగించుకొనలేదు. అందు 

వలన ఈ వలసరాష్ట్ర)ముల [వజలలో స్వాతం త్యబుద్ధి, 

మాతృ దేశము నెడల ఒక విధమైన నిర్ణత్యుము బయలు 

చేరెను. 18వ శతాబ్ది మూడవ పాదములో (ఇంది 

వారిని ఈ |పాంతమునుండి తరిమి వేసిన తరువాత 

ఆంగ్ల పభుత్విము ఈ వలసలమీద అధికారము నెరపుచు 

ఒక విధ మైన [కొత్త త్ర. సా[మౌాజ్య ద్భక రధము అలవరచు 

రొ నను. మొదటినుండియు స్వాతం [త్యమునకు అలవాటు 

పడిన ఈ వలనలలోని [పజలు ఈ మార్చును గర్హించిరి. 

ఫిల డెల్ ఫియాలో ఈ వలసల ప్రతినిధులు నమావేశమై 

ఒక రాజ్యాంగ (పణాళికను తయారుచేసి ఆమోదించిరి. 

ఈ [పణాళికలో స్థానిక స్వాతం[త్యము సాముదాయిక 

మగు అధికారము అను రండు భిన్నసూ[తములు సమన్వ 

యింపబడినవి. సాముచాయిక అధికారము కాం| గెను 

అను శాననక ర్హృత్వమునకు వశముచేయబడెను. ఈ సంస్థ 

లో రాష్ట్ర) ములకు (పాతినిధ్యము వహించు సెనేటు 

అనియు, మొ త్రము (పజలందరికి (వాతినిధ్యము వహించు 

(ప్రజాప్రతినిధి నభయనియు, రెండు విభాగములు ఏర్పరచ 

బడెను. ఈ విధముగా ఏర్పడిన సంయుక్త రాష్ట్రములకు 

యుద్ధములో విజయమునకు కారుకుడై న జార్జి వాషింగ్ 

టన్ "మొదటి అధ్యమడుగా ఎన్నుకొనబడెను. 

(కమ [కమముగా ఆంగ్ల 

[ప్రభుత్వము వలస రాష్ట్ర 

ముల పరిపాలనకు అగు 

వ్యయములు వలసవారే ॥ 

భరింప వలనను తత్వ 

మును అనుసరింపగా వలస 

రాష్ట్ర పజలుత మకు పాతి 

నిధ్యములేని (బిటిమ్ పార్ల 

మెంటు విధించు పన్నులు 

తా మందుల కీయవలెనని 

వాదింవసాగిరి. ఈ నంభఘ 

రణము నానాటికి తీవ 

wa అలో 
సంయుక్త రాష్ట్రములు 

8 200 ఇంద మై ళ్లు 

స్యా తం (త్య మును 

,,నంపొదించుకొని ఒక 

రా జ్యాంగమును పర్చుర 

చుకొనిన తరువాత అర్ధ 

శతాబ్ది కాలములో అమె 

రికా సంయు క రాష్ట్ర 
క ఆ లు 
ముల చరితనంస్కృతు 

లలో చాల ముఖ్యమగు 

మార్పులు వచ్చెను. దేశ 
ములో (వభుత్వము నుసి 

సింధుశాఖు స మ: యఖ 
సళ|రమ్, పరి శమలు. వాణి 

en టె Jos జము, వ్యవసాయము 

రూపముదాల్చి [కీ శ. 1775 వ సంవత్సరములో 

ఇంగ్లాండునకును వలసరాజ్యములకును మధ్య ఒక 

యుద్గముగా పరిణమించెను. దీనికే అమెరికా స్వాతం|త్య 

యుద్దము అని చేరు. జార్జివాషింగ్ టన్ నాయకత్వమున 
వలసల వారు 6 సంవత్సరముల కాలము హోరావోరిగ 

పోరాడి తుదకు (క్రీ. శ. 1788 లో విజయముపొంది తమ 

స్వాతం[త్యమును సంపాదించుకొనిరి. 

స్వాతం[త్యము లభించిన తరువాత దాని నేవిధముగ 

నిలువ జెట్టుకొనవలయు ననునడి [వ ఛానసనమ స్య 

యయ్యెను. అదియును కాక యీ వలసలలో, పరసన్చ 

రము ఏ విధమైన సంబంధము ఉండవలెనో కూడ నిర్ల 

యించుకొనవేలసి వచ్చెను. కీ. శ, 1787వ సంవత్సరమున 

అభివృద్ధి చెం చెను. [కమి (క్రమముగా ఈ సంయు క్త రాష్ట్ర 
ములు పడమటగా వ్యాపించసాగెను. దీనిఫలితముగా 
(కీ.శ. 1821 వ సంవత్సరము నాటికే మరి ఆరు [కొత్త 
రాష్ట్రములు ఈ సమాఖ్యలో చేరుటయు ఒక [కొత్త 
జాతీయభావము వర్పడుటయు. జరిగను. "కేంద్రము 
యొక్క. అధికారము ఎక్కువగా ఉండవలెనని హేమిల్ 
టన్ నాయకత్వమున ఒక వపకమును, రాష్ట్రములకు 
ఎక్కువ అధికారముండవ లెనని చెఫర్ నన్ నాయకత్వ 
మున మరియొక పకమును బయలుదేరగా వాదోపవాద 
ములు సాగెను. ఈ కాలములో నే వాబ్బయము అభివృద్ధి 

పొంది చేశముయొక్క సాంస్కృతిక వ్య క్తిత్వమునకు 
దోహద మొసంగెను. పార్మిశ్రామికుల స్థితిగతులలో అధి 



వృద్ధి, జాతీయాభివృద్ధి, (స్రీ స్ప స్వాతం[త్యోద్యమ (పారం 

భము ఈ కాలములోనే ను వ్యవసాయములోను, 
పరి శ్రమలలోను యం[తములను (వ వెళ పెట్టుట వలన దేశ 

మార్థికముగా అభివృద్ధిచెంది సామాన్య [పజల జీవితము 

నుఖకరముగా సాగజొెచ్చెను. క్రీ. శ. 1812 వ సం॥ 
మొదలు 16852 వరకు గల మధ్య కాలములో అమెరి కా 

సంయు క్తరాష్ట్ర్రముల జననంఖ్య 12 లతల నుండి 290 

లతల వరకు పెరిగినది. వ్యవసాయ మోగ్యమయిన భూమి 

యూరపు ఖండమంత వి స్తీర్ణతకు వృద్ధిచెంచెను. ఇవి 
యన్నియు ఈ. కాలములో అమెరికా రాష్ట్రము పొందిన 

అభివృద్ధిని నూచించుచున్న వి. 

యుద్ధ కాలములో తటస్థ దేశముల హక్కులు, అధికార 

ములు ఈవిషయముల_వై కొన్ని భేదాభ్మిపాయములు కలి 
చెను. ఈ కారణమువలన (కీ. శ 1612 లో ఇంగ్రంగా 

అమెరి కాల మధ్య ఒక్ యుద్ధము (పారంభమయ్యెను. ఈ 

యుద్ధము మూడు సంవత్సరముల కాలము జరిగను. 

తుదకు E శ, 1815లో అమెరికాకు విజయము లభించెను. 

ఈ యుద్ధఫలితముగా అమెరికా నంయు క్షరాష్ట్ర (పజ 

లలో జాతీయ భావము, దేశభ క్రి బాగుగా [పబలుటయే 

కాక అంతర్జాతీయ రంగములో అమెరికాకు కొంత 

(పాముఖ్యము లభించెను. . 

E శ, 1758 లో అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రములు 

స్వతం|[త మైనప్పటినుండియు ఈ రాష్ట్రములకు దవీణ 
ముగానున్న లాటిన్ అమెరికన్ ఇవలసలలోని [ప్రజలలో 

కూడ స్వాతం త్య కాంత (పబలి విష్ణ వమునకు దారితీనెను. 

కీ.శ, 1524 సం॥ నాటికే లాటిన్ "అమెరికాలోని వలనలు 

బాల భాగము స్వాతం (త్యము నంపాదించుకొ నెను. వీరి 

స్యాతం[త్యమును అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర) ముల 

[పభుత్వము గుర్హించెను. ఇది ఇట్లుండగా యూరవులో 
రష్యా, ఆస్ట్రియా మొదలైన కొన్ని సా[మాజ్యచాద 
రాజ్యములుకలిసి హోలీ ఎలయన్స్ (Holy Alliance) 
అను పేరుతో కీ.శ. 1815 లో.ఒక సంస్థను స్టాపించెను. ఈ 

నంస్థను స్థాపించుటలో ముఖ్యమగు ఉద్దేశము అభ్యుదయ 

శక్తులను అణగ దొక్కి- అభివృద్ధి నిరోధక సా[మాజ్యవాద 

తత్త్వమును నుస్థిరము చేయుటయే. ఈ సంస్థ లాటిన్ 
అమెరికా విషయములలో జోక్యము కలిగించుకొని 
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అచ్చటి స్వాతం|త్రోద్యమములను అణగ(దొక్కుటకు 

[ప్రయత్న ములు చేసెను. ఈ [పయత్నములను [పతిఘటిం 

చుచు అప్పటి అమెరికా నంయు క్త రాష్ట్రముల అధ్యమ 

డుగానున్న "బేమ్సుమన్ రో ఒక సిర్రాంతమును [పతిపా 

దించెను. ఈ మన్రో సిర్రాంతము జాతులన్వయం నిర్వ 

యాధికారము, ఒక దేశము ఇతర దేశముల వ్యవవోర 

ములలో జోక్యము 'కలిగించుకొనకుండుట, మొదలైన 
కోన్ని ముఖ్య సూత ములను, పునరుద్దాటించెను. 

ఈ మన్రో సిద్ధాంత మే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రిముల 

విదేశాంగ నీతికి పునాదిగా పరిణమించినది. 

ఈవిధముగా |క్రీ. శ. 19 వ శశాద్ది మధ్య కాల మునకు 
అమెరికా రాష్ట్రములలో పై చూపులకు సర్వతో ముఖాభి 
వృద్ధి కానిపించినను రాష్ట్రము లోలోవల. విశేద ములు 

బయలు దేశిను. వ్యవసాయ [(పథధానమై, బానిసవృ త్తిని 

అమలుపరచు ద ీణ రాష్ట్రమునకును, పరి శమలు [పథాన 

ముగా కలిగి బానిసత్వము నిషేధించు ఉత్తర రాష్ట్రిముల 
కును నానాటికిని వై షమ్యము (పబలసాగెను. దీని ఫలిత 

ములు సమ కాలిక రాజకీయములలో కూడ కనిపింపసాగెను. 

రిపబ్లికన్ పార్టీ అనుడే పేరిట ఒక రాజకీయపవము బయలు బేరి 

బానిసత్వమును నిర్తూలించవ లెనని ఆందోళనము [పారం 
భించెను. బానిసల దుర్భరజీవితమును చిితించుచు “అంకుల్ 

టామ్స్ కాబిన్? వంటి పుస్తకము లీ యాందోళనమునకు 

చాల దోహద మొసం గను. చానినతనమును నిర్మూలింప 

బూనిన ఈ ఉద్యమమునకు అ|బవోంలింకను నాయకత్వము 

వహించి, జానినల పాలిటి దైవముగా ప్రసిద్ధి కె క్కెను. 

[కీ.ళ.1861 సంవత్సరములో లింకను అమెరికా సంయు క్ర 
రాష్ట్రములకు అధ్యతుడుగా ఎన్ను కొనబడుటలో, పడు 

దతీణ రాజ్యములు పకమె జానిసత్వ సమన్యను పురన్మ 

రించుకొని తిరుగుబాటు చేసెను. ఇది ఒక, యుద్ధముగా 

పరిణమించి, 4 సంవత్సరముల కాలము సాను తుదకు. 

బానినత్వము ఉండకూడదను ఊఉ త్తరరాష్ట్ర) ములకు విజ 

యములభించుటతో ఈ అంతర్యుద్ధము సమా _ప్రమయ్యును. 

యుద్ధము సాగుచుండగనే క్తి శ, 1868లో లింకను 

బానిసత్వమును నిర్యూలించు ఒక [పకటనచేసెను. యుర్ధా 

నంతరము అమెరికా కాం|7సు 18 వ నవరణ ద్వారా 

యీ బానిసత్వ నిర్మూలనమును రాజ్యాంగ ప్రణాళికలో 

లా 



అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములు (చరిత్ర 

చేర్చెను. దకిణ రాష్ట్రములు [కమ[కమముగా నమా 

ఖగలో తిరిగి చేర్చుకొనబడినను, బానిసల విషయములో 

కొన్ని భేదములను పొటించుచునే వచ్చెను. దీనికి |పతీకా 

రముగా కాం[ గెస్, రాజ్యాంగ (ప్రణాళికను మరి యొక 

సారి నవరణచేసి సమాఖ్య అధికారములోనున్న భూభాగ 

ములో పుట్టినవారందరికిని, చిరకాలముగా నివసించు 

చున్న వారందరికిని కూడా నమాఖ్యలోను, ఆయా రాష్ట్ర 

ములలోను కూడ వర్తించు పౌరసత్వమును ఇచ్చెను. 

(కీ.శ. 1670 లో మరియొక నవరణచ్వారా జాతివర్ల విభేద 
ములు పురస్కరించుకొని పొరులెవ్వరికిని ఓటింగు హక్కు 

నిరాకరింపబడ కూడదని కాం(గెను తీర్మానించెను, దీనితో 

నీగోలకు తెల్ల వారితో సాంఘిక ముగను,' రాజకీయము 

గను, శాస్త్రరీత్యా నమానత్యము (పొ్తించెను. ఈ 

సమానత్యము వాస్తవముగా కూడ వర్దించునట్లు చేయు 

టకై. అప్పటినుండి [పయత్నములు జరుగుచున్న వి. 

అంతర్యుద్ధము నుండి మొదటి [ప్రపంచయుద్ధ మువరకు 

గల మధ్య కాలములో అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రములు 

చాల అభివృద్ధిచెందెను. ఈ కాలములో అనేక [కొత్త 

యం[తములు, పద్ధతులుక సి పెట్టబడి వనూత్చాదన బాగుగ 

ఈ అభివృద్ధి చెందెను. ఆ కారణముగ పరిశ్రమలు, వార్ 

జ్యము అభివృద్దిచెం దెను. ఈ అభివృద్ధికి ముఖ్య కేం[దము 

లైన నగరములుకూడ నంఖ్యలోను, సంపదలోను చాల 

వృద్ధిపొం చెను. అదేవిధముగ సాగుబడిలో నున్న భూమి 

కూడ రెండు శెట్లు ఎక్కువయ్యెను. పంట ఆరురెట్లు 

పెరిగినది, రాష్ట్ర పరిమితి పడమటి సము[దము వరకు 

వ్యాపించెను. ఈ మార్పుల ఫలితముగా పరిస్థితులు 

తారుమారై అన్యోన్య సంబంధములను సంస్కరించ 
వలసిన అవసర మెర్చడెను. ఈ సంస్క్రరణోద్యమమునకు 

పురోగమనాభి లామలై న అమెరికా అధ్య జుడురూజు వెల్టు 

మొదలయినవారు దోవాదమిచ్చిరి. ఇది ఇట్లుండగా 

క్యూబా ద్వీవమును గురించి ఆమెరికాకు న్పెయినుతో 

యుద్ధము తటస్థించెను. ఇందులో అమెరికా విజయము 

పొంది తతృలితముగా క్యూబా, పోర్గోరికో, గువమ్, 
ఫిలిస్పెన్స్లను నంపాదించెను. 

సుముఖముగను లేకుండెను. కాని జర్మనులు విచక్షణ 

లేకుండ సాగించిన నిరా & ణ్యయుత మైన జలాంత రాముల 

యుద్ధము తటస్థ రాష్ట్ర) ములకు కాడ అపారనష్టము కలి 

గించుటతో జర్మనుల ఆగడములను అరికట్టు నిమిత్తము, 

అమెరికా. యుద్ధములో దిగవలసివచ్చెను. దిగిన తరువాత 

జర్మనీ యొ క్ట [పతికూల రాష్ట్రములకు విజయము లభించు 

టకు ఈదేశము తీ వకృషి చేసెను. దీనికిఫలిత ముగా యుద్ధా 

నంతరము జరిగిన నం|పదింపులలో అమెరికాకు [ప్రముఖ 

స్థానము లభించెను. భవిమ్యత్తునందు [ప్రపంచ శాంతి భద 

తలను సుస్థిరము చేయు నుద్దేశముతో స్థావింపబడిన నానా 

రాజ్య సమితి అమెరికా అధ్యముడైన విల్బను యొక్క. 

(వపశ్యేక కృషికి ఫలితము. అయినప్పటికిని అమెరికా 

[కమ[కమముగా అంతర్జా తీయ రాజకీయములనుండి 

తొలగి తన దృష్టిని తన అభివృద్ధిమీద నే కేం[దీకరించెను. 

యుద్గానంతరము దశాబ్దుల కాలము అ మెరి కా అభివృద్ధి 

కరముగానే సాగెను. వా ణిజ్యములో, పరి|శమలలో, 

వ్యవసాయములో పెక్కు మార్పులు వచ్చి ఉత్ప త్తి చాల 

అభివృద్దిచెం చెను. కీశ, 1980 లో (పపంచమంతట వ్యాపిం 

చిన ఆర్థిక మాంద్యము వలన అమెరికా కూడ చాల నష్ట 

పడెను. తరువాత రూజు వెలు అధ్యక్షు త (కింద బహు 

ముఖమైన సంస్కరణ కలాపము జరిగను. దీనికి ఫలిత 

ముగా అమెరికా సంయు క్ర కాష్ట్ర ముల ఆర్థిక స్థితిగతులు 

చక్కుబడినవి. ఇంతవరకు అంతర్జాతీయ రాజకీయములతో 

తన కేమియు నంబంధములేనట్లుగా నున్న అమెరికాను 

ఇప్పుడు తిరిగి విదేశాంగ నీతి ఎక్కువగా ఆకర్షి ంచినది, 

దీనికి కారణము జర్మనీ, ఇటలీ, జపానుదేశముల నియం 

తృత్వముల విదేశాంగనవి ధానము వలన (పపంచ శాంతి 

భ|ద్రతలకు [ప్రమాదము కలిగించు పరిస్థితి ఏర్పడుట యే, 

ఐరోపాలో జర్మనీ ఇటలీల ఆధ్వర్యవమునను, ఆసియా 

లో జపాను ఆధ్వర్యవమునను (ప్రబలిన నియంతృత్వ 

విధానము, వీని విదేశాంగ విధానమునకు ఫలితముగ 

* సంభవించిన రెండవ (పపంచయుద్ధ ము "మొదట అమెరికా 

దృష్టి నంతగాఆకర్షించలేదు. కాని కీ.శ. 1940 జనవరి 7వ 

తేది జపాను ఆసియాలోని అమరికా సైన్య స్థావరము 
మొదటి (పపంచయుద్ధము కీ.శ, 1914 లో (పారంభ లలో ముఖ్యమైన వెరల్వోర్చరువై ఛాంబులు వేయు. 

మైనప్పుడు అమెరికా దీనిలో దిగుటకు సంసిద్ధముగను, టతో అమెరికా యుద్ధములోనికి దిగవలసివచ్చెను. ఈ. 
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యుద్ధములో ముఖ్యముగా పసిఫిక్ మవోసము[ దము 

మీద జరిగిన పోరాటములో, మిత్రరాజ్యముల వారికి 

విజయము లభించుట కుల మెరి కా ముఖ్య కారణమయ్యెను, 

1945 నెధైంబరులో యుద్దము అంతమైన తరువాత, 

అంతకు పూర్వము జరిగిన మిత రాజ్యముల వారి సంప 

దింపులలో అ మెరి కా [పధానపాత నిర్వహించెను. 

మొదటి (పపంచయుద్యానంత రము అమెరికా అధ్యకుడు 

విల్సను కృషిఫలితముగ [పవంచములో శాంతి స్థాపన 

కొరకు ఏర్పడిన నానా రాజ్యసమితి స్థానములో ఇప్పుడు 

ఐక్య రాజ్యనసమీతి స్థాపింపబడినది. ఈ సంస్థను స్థాపించు 

టలో ఉద్దేశము కూడ భవిష్యత్తులో యుద్ధములను అరి 

కట్టి [ప్రపంచములో శాంతి భద్రతలను సుస్టిరము చేయు 

టయే. ఈ సమితి స్థాపన విషయములో కూడ అమెరికా 

[పముఖ పాతను వ హించినది. 

యుద్ధము ముగిసినప్పటినుండియు కమ[కమముగా 

అంత రాతీయరంగముతో అమెరికా ఒకవిధమైన ఆదర్శ 

మునకు, ర్యా మరియొక ఆదగ్భ మునకు చివ్నాములై. 

వైవమ్యమును 'పెంపొందించుకొనుచు వచ్చినవి. ఒక 

వై పున రప్యా తనకు అందుబాటులోనున్న రాష్ట్రముల 

లోను, ముఖ్యముగా యుద్ధములో నష్ట్రపడిన రాష్ట్రముల 

లోను, కొన్ని శతాబ్దుల కాలము పాశ్చాత్య చేశముల 

సా[మాజ్య వాద శృంఖలములలో బంధింపబడి యుండుట 

వలన ఆర్థిక ముగాను, రాజకీయముగాను వెనుక బడ్ియున్న 

రాష్ట్ర) ములలోను సామ్యవాద సిర్థాంతములను, నిర్మాణ 

విధానమును వ్యాపింప జేయుటకు, (ప్రయత్నము చేయు 

చుండగా, ఇంకొక వై వున అమెరికా ఇట్టి "దేశముల కే 

కోట్లకొలది (ద్రవ్యము నవేయముచేయుచు అవి కమ్యూ 

నిస్టుల వశము శకాకుండునట్లును, తమళక్తివె తాము 

ఆధారపడియుండునట్లు . చేయుట కును [ప్రయత్నించు 

చున్నది. ఈ [పయత్నముల ఫలితము ఎట్లుండునో నిర్ణ 

యించు అధికారము భ విష్యత్తునకు మాత మేకలదు. 

ఆర్. ఎన్. ఆర్. 

అమెరికా సంయు రక్రృరా ప్రములు (భూగోళ ము): 

కీ. శ. 776వ సంవత్సరము నలై 4వ తారీఖున 15 

రాష్ట్రాలు తమ స్వాతం[త్యమును [పక టిం చుకొనిన నాటి 

నుండి అమెరి కా సంయు క్త రాష్ట్రాలు వర్పడి ఉత్తరఅ మెరి 

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములు (భూగోళము) 
అవి యట 

కాలో. విశిష్ట స్థానమును ఆక్రమించి ఉన్నవి. (క్రమ 

ముగా విశాలమై అది నేడు 48 రాష్ట్రాలతో కూడి ఉన్న ది. 

అలాస్కా, హవాయ్, పోర్టోరికో మొదలై న పరినర 

[పాంతాలు కూడ చేరిఉన్నవి, ఇవి నుమారు శీ0 లతల 

చదరపుమైళ్ల వై శాల్యము కలిగిఉన్న వి. జనాభా 1950లో 

15 కోట్ల శీలిలక్షల శీలి వేలు ఉండెను. ఇందులో 12 కోట్ల 

47 లతల 80 వేలమంది తెల్లజాతికి చెందినవారును, 1కోటి 

50లతల 42 వేల మంది న్మీగోలును ఉన్నారు. అందు 

వలన న్మీగోలు జాతి భేద ముకలవారగుటచే వారిసమస్యను 

అమెరికావారు [ళద్దతో పరిష్కరించుకొనుచున్నారు. 

పరిపాలన : అమెరికా (పజాస్వామ్య దేశము. అధ్యయుని 

పరిపాలనలో ఉండును. 1787 లో వర్పడిన రాజ్యాంగ 

చటము ఈనాటివరకు ఎన్నో సవరణలను పొందుచు పరి 

పాలనను అభివృద్ధి చేయుచున్నది. రాజ్యపాలనాధి కారము 

అధ్యతుని చేతిలో ఉండును. ఈయనను, ఉపాధ్యతుని, 

(పతి రాష్ట్రములోను శాసననభ్యుల సంఖ్యకు సమాన మైన 

ఓటర్లు ఎన్ను కొందురు, జాతీయప తాక ములో ఓరి రాష్ట్రాల 

గుర్తులు ఇమిడ్చినారు. అది 7 ష్మరగీతలు, 6 తెల్ల గీతలతో 

కూడిఉన్న ది. 1814 లో యఫ్ .యస్ .కీ. రచించిన' జాతీయ 

గీతము అవలంబించి నారు. అధ్యమడుకాక మిగళ్తావారు 

కార్యదర్భ్శులని పిలువబడుచున్నారు. రాష్ట్ర కార్యదర్శి 

(Secretary of State), కోళ కార గ్రదర్శి (Secretary of 

the Treasury), రక్షణ కార రద రి 5 ecretary of Defence) 

పోన్టుమాస్టరు = జనరల్ , అటార్నీ జనరల్, ఆంతరంగిక 
దా ర్యదర్శి (Secretary of the Interior), వ్యవసాయ 

కార్యదర్శి (Secretary of Agriculture), వ్యా పార 

కార్యదర్శి (Secretary of Commerce), కార్మిక కార్య 

దర్శి (Secretary of Labour) మొదలై న వారితో కూడిన 

మం|తాంగము (Cabinet) ఉండును. శాననాధికారము 

కాం|7ను అను సంస్థ చేతిలో ఉన్నది. ఇందులో ఉన్నత 

సభ (నెనేటు), (వజాపతినిధి నభ (House of Repre - 

sentatives) అను రెండు నభలున్నవి. సెనేటులో [వతి 

రాష్ట్ర) మునకు ఇద్దరు [వ్రతినిధులుందురు. వారు 6 సం.లు 

అధికారములో ఉందురు. శాసనములు చేసే అధికార 

ముతోపాటు, అధ్యతుడు ఇతర దేళాలతో చేసికొనెడు 

అన్ని ఒడం బడిక లను 2/8 వంతు ఓట్లతో ఆమోదింపవలెను, 
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ములు (భూగోళము) 

అది లనిచో ఆనంధిచెల్ల నేరదు. అధ్యతుడుచే సెడు నియామ 

కాలను ఆమోదించవలనిఉండును. దీని [కింద నేడు 15 

సాయీ సంఘాలు (Standing Committees) వనిచేయు 

చున్నవి. (పజాపతినిధినభ (House of Representatives) 

కు ్రకిరాప్ట [ము ఓటుచేయ నర్త తగలవారితో ఎన్ను 

కొని [పతి నిధులను రెండేండ్ల అధికార పరిమితితో పంపు 

కొనును. ఓటుచేయు అధికారాలు ఆయా రాష్ట్రాలలో 

వేరు వేరు విధముల నిర్వచింపబడిఉన్నవి. 1952 లో 

అమెరికాలో రికోట్ల రికీలకల మంది ఓటర్లుగా నిర్ణయింప 

బడిరి. 195 8.55 సంవత్సరాలకు ఎన్నుకోబడిన మొత్తము 

(పతినిధులు కిన్ గురు ఉన్నారు. శాననసభలలో ఉన్న 
వారు ఉద్యోగములో ఉండకూడదు. 1924 సంవత్సర 

ములో ఇండియను లనబడు స్థానిక వాను లందరికిని ఓటు 

హక్కు ఇయ్య బడినది. రాష్ట్రా)లలో కూడ కెండు శానన 

నభలు ఉన్నవి. వాటిని కూడ ఉన్నత సభ (నెనెటు) 

(పజ్యాపతినిధిసభ (House of Representatives) అందురు, 

రాష్ట్రాలన్నియు కేంద ఫెడరలు రాజ్యానికి కేటాయింప 

బడిన విషయాలు తప్ప మిగతా అన్ని విషయాల మీద 

శాసనాధి కారము కలిగిఉండును. [పజలలో ఓటుచేసెడు 

వారందరు కలిసి గవర్నరును ఎన్నుకొందురు. వీరి అధి 

కారాలు ఆయా రాష్ట్రాల నిబంధనలను _ అనునరించి 

ఉండును, 

_ సాంఘిక పరిస్థితులు : అమెరికా లో 1951 లే 

86,489.54 గురు జన్మించినారు. 14,81,119 గురు 

మరణించినారు. 15,94,904 వివావోలు జరిగినవి. 

అందులో 8,71,000 రద్దుఅయినవి, ఇప్పుడు 1000కి 

జన్మించెడివారి సంఖ్య 245, మరణించెడువారి సంఖ్య 

ర్ట మాత మే, 1952 లో 2,65,520 మంది ఇతర దేశాల 

నుండి వచ్చి యిక్కడ ఉండిపోయినారు. పురుషులలో 

1950 లో 100కి వ ది.2 మంది అవీవాహితులున్నారు. 

(స్త్రీలలో 19.6 మంది అవివాహితలు, అయినను నూటికి 

66.2 మంది మా|తమే సంసారము చేయుచున్నారు. 

1940 లో 2,50,000 కు మించిన జనాభా గల పట్టణ 

ములు ల ఉన్నవి, ఒక లక జనాభాకు చెగా ఉన్నవి 

55 ఉన్నవి. [పొటిస్టెంటు శాఖకు చెందిన శై ° స్పవులు 

అధిక సంఖ్యాకులుగా ఉన్నారు. విద్యా. ప్రచారము ఎక్కు 

వగా ఉన్నది. మొదలు 16నంవత్స రాల బాలబాలికలకు 

చదువు నిర్భంధముగా నేర్పబడుచున్నది. 1951లో 

1859 కళాశాలలు వనిచేసినవి. ఇవిగాక వృ త్తివిద్యలు 

నేర్పడు పాఠశాలలున్న వి, విన్య యావత్తు రాష్ట్రము 

చేతులలో ఉండును. మత పస క్రితో కూడిన విద్యాలయా 
లకు [పభుత్వ విరాళాలు ఉండవు. అట్టి విద్యాలయాలలో 

1008 10మంది చేరిఉన్నారు. 1951 లో 1778 ఇంగ్లీషు 

దినప్మ తిక లున్న వి. న్యాయస్థానాలు రాష్ట్ర" సంబంధులు 

గాను, కేంద ఇడరలు సంబంధులుగాను ఉన్నవి. సరో 

న్నత న్యాయస్థానము కూడ ఉన్నది. అపీలు న్యాయ 

స్థానాలు 11 ఉన్నవి. 195] లో 6,820 హత్యలు, 

5,510 పొరపాటు హత్యలు, 16,800 మానభంగాలు, 

52,090 దొంగతనాలు జరిగినవి. 1950 లో 2,09,040" 
మంది డాక్టర్లున్నారు. 1951లో 6,687 ఆనుషతులున్నవి. 

సైన్యము : 1951 లో 15,61,212 మందినై నికు 
లున్నారు. 20 డివిజనులు, 18 రెజిమెంట్లు ఉన్నవి, 

పదాతి సైన్యము, వాయు వీిమాన్నసె న్యము, కవచ 

సైన్యము అను మూడు రకాల నైన్యము లున్న వి, 

నావికా నైన్యములో 9,20,000 ఆఫీసర్లున్నారు. 

1952 లో వాయువిమాన వావాకనౌకలు ౨ "పెద్దవి. 

11 చిన్నవి, 5 ఇంకను చిన్నవి ఉన్నవి. 10 వెంబడించు 

నౌకలు, 4 యుద్ధ నె”కలు, 15 బరువు ఓడలు, శేలిక 

ఓడలు 450 'విధ్వంనక నౌకలు, 100 జలాంతర్గాములు, 

880 ఇతర రకాల ఓడలు ఉన్నవి. 1951 లో 

7,87,000 మంది విమానబలములో ఉండిరి. షుమారు 

16,900 వినూనము లున్నవి, 

అర్థిక పరిస్థతులు ; సుడరలు (ప్రభుత్వము 1958 లో 

68,7836 లతల డాలర్లు ఆదాయమును, 79,025 లతల 

డాలర్ల ఖర్చును కలిగి ఉన్నది. 4రి రాష్ట్రాలు 28,088 

లతల డాలర్ల ఆదాయమును కలిగి ఉన్నవి. 

ఆర్థిక సంపద: [పపంచములో. భాగ్యవంతమయిన 

దేశాలన్నిటిలోను అగగణ్యమయినది నంయు క్షరాష్ట్ర 

(పాంతము. 1950 లో ల,§్ర5,92,000 మంది కష్టం 

వనిచేయుచుండిరి. 

వ్యవసాయము : ఆధునిక. పద్దతులమీద. చేనెడు వ్యవ 

సాయమువ ల్ల వ్యవసా యఫలితము అత్యధిక ముగా ఉన్నది 
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58,82,162 వ్యవసాయ శతము లున్నవి. 1952 లో 

"వేల బుపషెల్చులో ఇవ్వబడిన లెఖ్టల (పకారము వ్యవనా 

యోత్చత్తి ఈ విధముగా ఉన్నది. మొక్కజొన్న, 

88,06,785; ఓటు ధాన్యము 12,68,280; గోధుమ 

12,91,477; బంగాళాదుంపలు 8,47,051; బార్లీ 

2,27,008; సోయా 2,91,682. ఇవి చేశము మొత్తము 

మీద అన్ని రాష్ట్రాలలో పండుచున్నవి. పొగాకు 

9 82,82,26,000 పౌనులు పండినది. 1951 లో (పత్తి 

151,44,000 జీళ్ళు పండినది. 1952 లో 18,864,667,000 

డాలర్ల విలువగల పశువులున్న వి 

అడవులు : అమెరికా సంయు క్త రాష్ట్రములలో 

46,10,44,000 ఎకరాల అడవి 'ఉన్నది. అందులోనుండి 

వశుటా 1,600,972,000,000 బోర్డు అడుగుల చెక్కును 

కేచెదరు. అందులో అన్ని రకాల కట్టలు ఉన్నవి. 

ఖనిజములు : 1951 లో అమెరికాలో ఈ కింద పరి 

మాణమున ఖనిజ ఉత్ప త్తి జరిగినది. ఇనుము 1159 లతల 

టన్నులు; వెండి శీ97 లతల జొన్సులు; బంగారము 17 

అతల 41 వేల జెన్సులు; రాగి 9,28,829 టన్నులు; 

సీసము ఏ,88,148 టన్నులు; జింకు 6,71,525 టన్నులు 

బ్యాక్సైటు 18,48,676 టన్నులు; పాదరనము '/,298 

బుడ్డు ఉత్ప త్తి చేయబడినవి. 

పరిశ్రమలు : 1050 లో అమెరిశాలో 2,50,000 

ఫ్యాక్టరీ లున్నవి. అందులో 1,17,66,056 మంది పని 

చేయుచున్నారు. 20ర కాల పరిశమ విభాగాలు వర్చాటు 

చేయబడినవి. అందులో ఆహోారపరి శమ, పొగాకు, గుడ్డల 

నేత, కొయ్యపని, కాగితపు పరిశ్రమ, .అచ్చుపనులు, 

రాసాయనిక పదార్థాలు, గాజుపనులు, యం|తసు పనులు, 

రవాణా యం|త్రసామ గి ఉన్న తస్థితిలో ఉన్నవి. ఇనుప 

పరిశమ చాల గొప్పది. అమెరికా సంయు క్త రాష్ట్రాల 

కార్పొ రేషను (పపంచములో నెల్ల గొప్పసంస్థ. 

టినెస్ప్సిలోయ సంఘము : ఇది అమెరికా కంతటికిని 

ముఖ్యమయిన ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రణాళిక గలది. టి. వి. ఎ. 
అను పేరుగల సంస్థ. 1951 లో టినెస్సీ అనెడు నదికి 

18వ ఆనకట్ట పూ ర్రిచేసినారు. ఇప్పుడు దానికి 26 పెద్ద 

ఆనకట్ట లున్నవి. 680 మెళ్ల నీటి [పయాణ సౌకర్యము 

ఉన్నది. 600 మిలియన్ టన్నుల... మైళ్ల మాటారులు, 
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ఇనుము, ఉక్కు, గోధుమ, మొక్కజొన్న, బొగ్గు, 

చెటోలియం మొదలయిన యితరసామ[గి [పయాణము 

చేసినది. ఇందులో 1500 మిలియన్ కిలోవాట్ల విద్యు 

చ్చ_క్తి ఉత్పత్తి అయినది. చానిధర 1.లి5్ 

ఉన్నది. ఈ లోయలో ఎరువుల ఉత్పత్తి [బహ్మాండ 

మెనది. 1950లో ఈలోయ [పజల ఆదాయము ల్ రెట్లు 

ెరిగినది, 

వర్తకవ్యాపారము : 1952 లో 15,642,415,000 

డాలర్ల ఎగుమతులు _ 10,858,255,000 డాలర్ల దిగు 
మతులు జరిగను. ఎగుమతులలో ధాన్యాలు, ధాన్యపు 

వస్తువులు, వ్యవసాయ యంతనామ్మగి, వారి శామిక 

యం[తనామగి, మోటారు యం[తనామ గులు, (పత్తి, 

దానివస్తువులు చాల ముఖ్యమైనవి. దిగుమతులలో కాఫీ, 

ఇనుముజాకికి చెందని ఖనిజవస్తువులు, ప టోలియం 

వస్తువు, వారావ్యతికలకాగితము, రబ్బరు, ఉన్ని ముఖ్య 

మెనవి. (బీటను ముఖ్య మైన వ్యాపార దేశము అయినను 

అమెరికా వ్యాపారము ఆసియాతో ఎక్కువ జరుగు 

చున్నది. తరువాత ఆ|ఫి కాఖండము ఎన్న దగినది. అమెరి 

కాతో వ్యాపారముచేయని దేశము లేదని చెప్పవచ్చును. 

రహదారులు : 1952లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రా” 

లలో 8,812,975 మైళ్ల రోడ్లున్నవి. అందులో 1,700,000 

"సుంట ఖరీదు 
య 

మైళ్ళ రోడ్లు సరిగా ' నిర్మింపబడిన ఉపరి భాగము కలిగి 

ఉన్నవి. 1950 లో 228,779 మెళ్ళ నైలు మార్గము 

ఉన్నది. [పపంచములో అది నూటికి 29 వంతులున్నది. 

1951 లో 88,545 విమానాలు వర్తకములో ఉన్నవి. 

డి. వి. శె. 

అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు (క. శ, 945- 

90) i క. శ, 625 నుండి నుమారు నాలుగు శతా 

బుల కాలము ఆంధ దేశమును అతివై భవముతో పరి 

పాలించిన తూర్పు చాళుక్యవంశజులలో (పఖ్యాతిచెందిన 

వారిలో రెండవ అమ్మ రాజు ఒకడు. ఈతడు రెండవ 

చాళుక్య భథీమునకు లోకమాంబిక వలన జన్మించెను, (| భ్ 

945 లో తండి మరణానంతరము తనకు అ|గజుడును, 

సవతితల్లి కుమారుడును అయిన దానార్లవుని తోసిపుచ్చి 

విజయాదిత్యు. డను విరుదువహించి అమ్మ రాజు వేంగీ 

సింహాసనమును అధిష్టిం చెను. 



అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు 

రాజ్యాధికారము వహించునప్పటికి అ మ్మ రాజు 

వయన్సు 10, 12 నంవత్సరములు మా(తమే. రాజ్య 

మునకు వచ్చిన వెంటనే ఇతనికి దాయాదియయిన రెండవ 

యుద్ధమల్లునితో పోరు | పారంభమాయెను. యుద్ధములో 

అమ్మ రాజునే విజయము లభించినది. కాని సంతలో 

అతని కష్టములు కడతేరలేదు. చేశములో బలవంతు 

లయిన సామంతులు పెక్కురు అమ్మ రా జు యొక్క ఆధి 

పత్యమును నామమాతముగా మ్మాతమే గుర్తించిరి. 

దాయాది మత్సరమువలన (పమాదముకూడ పూర్తిగ 

సమసిపో లేదు. రెండవ యుద్ధమల్లుని కుమారులైన బాద 

పుడు, రెండవ శై లపదేవుడు, అమ్మ రాజును పదచ్యుతుని 

చేయుటకు [పయత్నించిరి, పీరు అమ్మ రాజు సామంతు 

లయిన వారిలో కొందరను తమ పక్షమునకు (తిప్పు 

కొనిరి, అంేే కాక, రాష్ట్రకూట రాజయిన మూడవ 

కృష్ణుని నవాయమునుగూడ సంవాదించుకొనిరి. రాష్ట్ర 

కూట సైన్యములు వేంగీ సామాజ్యములో అడుగు 

పెట్టగానే గండనారాయణునివంటి సామంతులును, 

పొాండురంగనివంటి ' సేనానాయకులును అమ్మ రాజును 

విడిచి పారిపోయిరి. యుద్దములో ఓడిపోయి. [పాణము 

రతీంచుకొనుట శై అమ్మ రాజు రాజ్యమును విడిచి పారి 

పోయెను. 

అమ్మ రాజును రాజ్యమునుండి తరిమి వేసిన తరువాత, 

బాదపుడు వేంగీ సింవోననమును అధిష్థించెను. కొంత 

కాలము రాజ్య ముచేసి బాదపుడు మృతినొందిన తరువాత 

అతని తమ్ముడు రెండవ శై లవచేవుడు విష్ణువర్గనుడను 

విరుదముతో రాజ్యమునకు వచ్చెను. తరువాత కొద్ది 

కాలమున శే అమ్మరాజు (పవాసమునుండి వెలువడి వేంగీ 

దేశములో (పవేశించెను. రాష్ట్రకూటులు వేంగి" 
దండెత్తి వచ్చినప్పుడు అమ్మ రాజును విడిచి పారిపోయిన 

సామంతులును వైన్యనాయకులును తిరిగివచ్చి అతని 

యండ చేరిరి. త్రైలవదేవుని ఓడించి అమ్మరాజు సింవోన 
నమును అథిస్టించెను, తరువాత కొంతకాలము - ఒడు 

దొడుకులు లేకుండ అమ్మ రాజు పరిపాలన సాగినది. క్రీశ, 

955 లో రాష్ట్రకూటులు తిరిగి వేంగివైకి దండెత్తి 
వచ్చిరి. యుద్ధములో ఓడిపోయి అమ్మ రాజు కళింగ దేశ 

మునకు పారిపోయెను, 

అమ్మ రాజును పారదోలి, అతని సవతిసోదరుడయిన 

దానార్లవునకు రాజ్యము కట్ట బెట్టి, రాష్ట్రకూట ఒనెన్య 

ములు వేంగిని విడచి పోయెను. రాష్ట్రకూట రాజునకు 

సామంతుడుగా కప్పము చెల్లించుచు దానార్లవుడు 

కొంతకాలము వరిపాలన సాగించెను. ఇంతలో కళింగము 

నుండి అమ్మ రాజు, వైతృ్ళృక మయిన సింహాసనము సంపా 

దించుటకు తిరిగి వేంగిలో (వ వేళించెను. పోరువల్ల [పయో 

జనము లేదని తెలిసికొని దానార్హవుడు అమ్మ రాజునకు 

రాజ్యమును వశపరచెను, అప్పటికిని అమ్మ రాజు యొక్క 

కష్టములు కడ తేరలేదు. తరువాత కొంతకాలము ఒడు 

దొడుకులు లేకుండ పరిపాలన సాగినను ఆతని రాజ్యావ 

సానకాలములో తిరిగి అంతఃకలవాములు చెలళశేగను. 

అంతవరకు అణగిమణగి యుండిన దానార్ల వుడు తిరిగి 

విప్లవము లేవదీ నె సెను. ఈ విప్థవము యుద్దముగా పరిణ 

మించెను. తుదకు యుద్ధములో అమ్మశరాబ మరణించెను. 

అమ్మ రాజు తనతండి సంహాననము నధివ్ఫించి 25 సం॥రము 

లయ్యెను, ఒడుదొడుకులతో నిండిన అమ్మ రాజు జీవితము 

ఈ విధముగా యుద్దరంగములో నమా ప్హమయెను, 

అమ్మ రాజ విజయాదిత్యుడు గోప్పయోధుడు. దతత 

గల పరిపాలకుడు. పరమతనవానము కలవాడు. విధి 

[పాబల్యముచే యుద్దములో ఓడిపోయి రెండుసార్లు 

రాజ్యము విడచి పారిపోవలసి వచ్చెను. కాని ఇందులకు 

కారణము పిరికితనము కాదు. అతని పరిపాలన సాగినంత 

కాలము దెళము నుభితముగా నుండెను. అమ్మ రాజు ఏ 

మతస్థుడయినది ఇదమిశ్థమని నిర్ణయించుటకు తగిన ఆధా 

రములు లేవు. అతడు అన్నిమతస్థులను సమానదృష్టితో 

ఆదరించెను. అటు హిందూమతమునకు చెందినశాఖలలో 

ఆ కాలములో ముఖ్యమయిన కాలాముఖ వమునకును, 

ఇటు వివిధ చ జె నసంఘములకును సమాన పతిప త్తి తి నిచ్చి 

ఇతడు ఆదరించెను. తన సామంతులలో ఒకడయిన దుర్గ 

రాజు అనునతడు ధర్మపురికి దశీణమున కట్టించిన కటా 

భరణ జినాలయమను _జెైనదేవాలయమునకు అమ్మ రాజు 
మలియంపూడి అను [గామమును సర్వక ర పరివోరముగా 

చానము చేసెను. అమ్మ రాజు యొక్క భోగ స్త్రీ అయిన 

“చా మెక్ అను వెళ్య కలుచుంబరు అను [గామమును 

సకల లోక్మాశయ జినభవన మను జైన దేవాలయము 
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లోని భోజనశాలను బాగు 'చేయించుటకు దానము చేసి 

నట్లు ఓక శాసన మునల్ల తెలియవచ్చు చున్నది. అమ్మ రాజు 

సామంతవర్గములోని వారైన భీముడు, నరవావానుడు 

అను [వభుసోదరు లిరువురు విజయవా "నిక అనుచోట 

"రండు ఇనదేవాలయములు కట్టించినట్లును, ఆ దేవా 

లయముల పోమళార్థము అమ్మరాజు ఇప్పటి అనాలి 

తాలూ కాలోనున్న వెద్దగావిడిప్మరు అను [గామమును 

దానము చెసినట్లును మరియొక శాననమువల్ల తెలియ 

వచ్చుచున్నది, 

ఈ విధముగా తన రాజ్యములోని అన్ని మతముల 

వారిని సమానముగా ఆదరించి దేశముయొక్క సర్వతో 
ముఖాభివృద్ధికి నర్వదా పాటుబడుచు అమ్మ రాజ విజయా 

దిత్యుడు |కీ. శ. 970 లో వీరన్వర్గమంచెను. 

ఆర్. ఎన్. ఆర్. 

అయన్కాంత శాస్త్రము :- కొన్ని ఇనుప ముడి 
ఖనిజములయందు తొలుత కనుగొనబడిన ఒక వింతయగు 

గుణమును అయస్కా౦తత్వ మందురు. E పూ. 470నం. 

దాపులో, పషియామైనరు దేశములో నొక భాగమగు 

మాగ్నిషియా అను |పదేశములో “మాగ్నికైటు” 

(సాాంతాయితము) అను ఖనిజము కనుగొన బడినట్లు 

ఊహింపబడుచున్నది. స్వేచ్చగా [ వేలాడతీయబడిన ఈ 

ఖనిజపు ముక్కు, ఎల్లప్పుడును సామాన్య ఉత్తర దతీణ 

దిశలను చూపుచుండుట పరిశీలించిరి. ఒకేకొన ఎల్లప్పుడు 

ఉత్తర దిళను చూపుచుండుట వలన అది “దిక్పూచిక 

89’ (Lode Stone) అని పిలువబడినది. ఉత్తర దడిణ 

దిశలను చూపుకొనలు “ఉత్తర (ధువముి అనియు దక్షిణ 

(ధువముి అనియు పిలువబడుచున్న వి. ఈ విషయ మెప్పు 

డావిష్క-రింపబడినదో చెప్పుట కష్టముకాని, 1600 సం.లో 

డాక్టర్ గిల్బర్హు అను వైద్య శాస్త్రజ్ఞుడు (పచురించిన 

డిమాగ్నాట్ (Demagnete) అను [గంథము (పాచీన్మగంథ 

ములలో నుత్కృష్టమెవది. స్వాభావికముగా అయస్క్కాం 

తత్వము కలిగియుండని పదార్థములు, పదైన (పత్యేక 

విధానము వలన ఆధర్మమును పొందినచో అట్టి పదార్థము 

లను కృ తిమఅయస్క్కాంతము లందురు, 

అయస్కాంతత్యము, ఇనుములో గాని, ఉక్కులో 

గాని వివిధ పద్ధతుల వలన ఉత్ప త్తిచేయవచ్చును. ఉదా: 

ఆయస్కాంత శాస్త్రము 

ఈ రెండు లోహపు కడ్తీలలో దేనినైనను ళ క్రిమంతమగు 
అయనసా్యం౦తముత్తో* రుద్దినపుడు, అది అయశ్కాంతీకర 

ణము చేయబడును. ఒక ఇనుపముక్కకు, విద్యు[త్పవా 

పాము గలిగి విద్యుదృంధముచెయబడిన తీగ చుట్టుటవలన 
దానిని అయస్కాంతముగా చేయవచ్చును. అప్పుడు 

ఇనుపముక్కను 'విద్యుదయసా్మ ౦తి మందురు, పదార్థ 

ములు, అయసప్క్కా౦తీకరణము చేయబడినపుడు చానికిగల 

(ప వేళ్యతను, అయస్తాంతత్వథారణ శక్తిని బట్టి అవి వివిధ 

ములుగా నుండును. ఉదా; మెత్తని ఇనుము ఎంత నులభ 

ముగా అయస్కాంతీకరణము నొందునో అంత సులభ 
ముగా దానిని కోల్పోవును. కొన్ని ఉక్కులు, అట్లు కాక 
అతి కష్టముతో అయస్కాంతీక రణము చేయబడి, ఆధర్మ 
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మును చాల కాలము నిలువ బెట్టుకొనగలవు. అట్టి ఉక్కుతో 

తయారుచేయబడిన అయస్కా౦తములు “శాశళ్యతాయ 

స్కాాంత మూలని పిలువబడును. సామాన్యముగా అట్టివి 

కడ్డరూపమున గాని, లేక గుజ్జపునాడ ఆకారమున గాని, 

పట్టీరూపములో గాని చేయబడును. ఒక కడ్డి అయస్కాం 

తము, ఇనుప రజములో ముంచబడినప్పుడు, చాని కొనల 

చుట్టును చాల ఇనుపరజము అంటుకొనును. శాని కడ్డీ 
మధ్యభాగము నందు అట్లుగాక బాల కొద్ది అయస్కాంత 

చర్య మా|త మే కనబడును. దీనిని బట్టి అయస్కాంతము 

యొక్క. కొనలు “అయస్కాంత [ధువములు” అని నామ ' 

కరణము చేయబడినవి. అవి ఉత్తర దవతీణ దిశలనుచూపు 

టచే ఉత్తర దతీణ (ధువము అనియు పిలువబడును. 
[పయోగముల ఫలితముగా ఈ కింది విషయములు 

తెలియును ; 

1. “7 పొడవుగల అయస్కాంతపు కడ్డలో "రండు 

[ధువముల మధ్య దూరము దాదాపు శ్లీ ! ఉండును. 

2. నజాతి (ధువములు (రెండు ఉత్తర [ధువములు, 

మరియు శెండు దతీ.ణ (భువములు) ఒకదానిని ఇంకొకటి 

వీకర్షించును. విజాత్రి [ధువములు (అవగా ఉత్తర ద&ిణ 

[ధువములు) ఒక దానిని ఇంకొకటి ఆకర్షించును. 

దిక్సూచినూదివంటి అయస్కాం౦తీక రణము చేయబడిన 
వస్తువును ఒక శ ,క్తిమంతమగు దండాయస్కాంతము 
చాపులో నుంచిన, 1 వ వటమునందువఖల ఒక (పళ్యక 

దిశకు మరలును, 



అయస్కాంత శాస్త్రము 

దిక్సూచి యొక్క సానము మార్చినచో అది చూపు 
లి 

దిశ కూడా మారుచుండును (ప. 1) అటు దానిని (తిప్పు 
/ ౧ 

పటము 1. అయస్కాంతక్షేతము, ఆయస్కాంత శ క్రీ రేఖలు. 
_ మై వ=శక్రిమంతమగు దండాయస్కాంతము 

== దికళ్సూచియొక్క సూది ఉండు దిశ, 

శక్తిగల [పదెళమును “అయస్కాంత 'శేత్రము” అందురు. 

' ఆవిధముగా అయస్కా.౦తము చుట్టును అయస్కాంత 

కేత్రము ఉండును. దానియొక్క గాఢత, వై శాల్యము, 

NS అను దండాయస్కాంతము యొక్క బలమువై 

ఆధారపడియుండును. స్వేచ్చగా తిరుగు ఆయస్కాంతపు 

సూది (పతిబిందువుదగ్గర తిరిగినదిక్కుగా గీతలను గీసిన వో 
ఆ గీతలు “ఆయస్కాంత శకి రేఖి లనబడును. ఈ గీతలు. 

వా స్తవముగ లేనప్పటికి అవి నిజమైనవనియు, అవి కొన్ని 

ధర్మములను కలిగియున్న వనియు ఊహించుకొనుట 

మంచిది. ఉత్తర (ధువమునుండి దవీణధువము వైపు 

అవి ఎల్లప్పుడును వచ్చుచున్నట్లుగా ఊహింపబడుచున్నవి, 

ఆ రేఖలకు ఒక విధమగు బిగువు కలదనియు, అవి ఒక 

దానినొకటి వికర్షించు శ క్తికలవనియు భావించుట అను 

కూలముగా నుండును. ఒక బిందువు దగ్గర ఉంచబడిన 

[ప్రమాణ ధువమువైగల శక్తి చర్యను, ఆ క్షేతమునకు 
లంబముగా ఉండు ఉపరితలము_వై ఒక చదరపు సెంటి 

మీటరులో గీయబడిన రేఖల సంఖ్య వలన, కనుగొనుట 

ఒక |[పమాణపు అయస్కాంత 

'కెతమును, ఒక |పమాణధువమునె దాదాపు ఒక 

మిల్లీ[గాము బరువుగల ఒక “జైని ళ క్రి చూపునట్టి సత 

ముగా నిర్వచింతురు, 

నిత్యజవితము నందలి ప్రయోగాత్మక విషయములలో 

అయస్క్కాాంతపు చర్య యొక్క (పాముఖ్యము చాలవరకు 

ఆచారముగా నున్నది. 

విద్యు. త్పవాహాపు దృగ్విలాసముతో దానికిగల నన్నీహిత 

సంబంధమును బట్టి యున్నది. ఎట్టి పరిస్థితులలో నె నను, 

నిజముగా అయస్థాంత తే తము ఉత్ప త్తి కాకుండ ఒక వాహ 

కమునందు విద్యు[త్స వాహమును |పవహింవచేయుట 

సాధ్యముశాదు. విద్యుత్సవాహామును తీసికొనిపోవు 

పొడుగైన తిన్నని తీగలో అయస్కాంత "రేఖలు వలయా 

కారముగ ఉండి, ఆ వృ త్తముల యొక్క శేం[దములు 

తీగ యొక్క ఇరుసువై పడుటయు, వాని సమతలములు 

దానీకి లంబముగా నుండుటయు సంభవించును. (ప, 2) 

విద్యుత్స)వాహముకల తీగను చుట్టియుండు 

అయస్కాంత క్షేత్రము, 

పటము 2. 

తరచుగా నాళాభము (50160016) అని పిలువబడు 

తిన్నని న్తూపాకారములో చుట్టలు గాచుట్ట బడిన తీగగుండా 
[పవాహమును పంపినపుడు, కడ్డి అయస్కా౦తముతో 

తయారైన 'షేతము యొక్క సాదృశ్యము కల చ[తము 

ఉత్ప త్తియగును. (వ. రి) ఆ శ_క్తిరేఖలు పూర్తిగా గాలిలో 

నుండుటయు, ఇనుముయొక్కు వింతధర్మములచే మార్చ 

బడకపోవుటయును మా|త మే భేదము. 

న్ను నన... / — 

యా నో 
వ్వా 

పటము శ. దట్టముగా చుట్టబడిన నాశాభముయొక్క 
ఆయస్కాంత క్షేత్రము. 



విద్యు తవాహపు బలమును వృద్ధి చేయుటచేతను, తీగ 
యొక చుట్లనం ఖ్య వెంచుటచేతను, బలత ర మైన విద్యుత్ 

జతము కేం దమునందు ఉత్పత్తి చేయబడును. ఆ తీగ 

చుట్టలోనికి మెత్తటి ఇనువముక్కను (ప వేళపెట్టినచో 

అది శ క్తిమంతమగు తాత్కాలికాయస్కాంతముగా 

మారుమ. పదును చేయబడిన ఇనుప ముక్కలను గాని 
ఉక్కు ముక్క_లనుగాని ఉంచిన, అవి అదేవిధముగా బల 

మైన శాళ్వతాయస్కా౦తములుగా నగును. 

నవీన విద్యుత్ - విధానముల యొక అవనరములను 
బట్టి విద్యుత్ శక్తి ఉత్ప త్తికిని, |పచారమునకును సంబం 
ధించి ఇనుముయొక్క అయస్కాంత [(పవ్నర్హనములు 

జాగ త్తగా పరిశిలింపబడిన వి. [పధానమగు లతణములను 

గూర్చి సం చేపముగా మాత్రమే ఇచట వివరింపబడును. 
విద్యుత్ పవాహము. పొడుగైన నాళాభము (సాలి 

[పవహించుచున్నదనుకొనుము. 

నాళాభము లోవలనుండు అయస్కాంత జేత్రము 

యొక్క. బలము, ఆ తీగచుట్టల సంఖ్యలను విద్యు [త్ప'వా 

హాపు విలువనుబట్టి తెలిసికొనవచ్చును, ఇనుపముక్క- 

లేనపుడు ఆ అయస్కాంత జె[తబలమును తెలుపుటకు 

సాధారణముగా H గుర్తుగా ఉపయోగించబడును. ఇది 

0.470901 8 సమానముగా నుండును. (మ అనగా 1 సెంటి 

మీటరునందు తీగచుట్ల యొక్క సంఖ్య, షి అనగా విద్యుత్ 

ప్రవావాము విలువ అంపియరులలో) ఇవ్బుడు ఒక 
ఇనుపముక్క నాళాభములోనికి |వవేళపెట్టబడినపుడు, 
అయస్కా ౦త శే|తము వృద్ధి చెందినట్లు తెలియును. ఇనుప 

ముక్కగాని, మరి యే ఇతర అయస్కాంత పదార్థము 
యొక్క సమతమునగాని అయస్కాంత శ్నేతము 

యొక్క బలము, త చేతగు _ర్లింపబడును, ఇనుము సమత 

ములో ద కన్న B అధికముగా నుండును, BHo 

నిష్ప త్తి “4 ప వేళ్యత అని పిలువబడును. ఈ (ప వేళశ్యత, 
ఇనుము యొక్క స్వభావము వైనను, అయస్కాంత మత 

శ క్రివెనను ఆధారవడి మారుచుండునట్టి కారణరాళి. 

(పథమ శే[త్రమగు H, * ఆయస్కాంతీకరణ చేత” 

మనియు, శెండవదియగు B “అయసా్మం౦త చరణము” 

నాయుడు ద్వారా 

అయస్కా ౦త శాస్త్రము 

స్క్క్టాంతళ క్రి రేఖల సంఖ్యను H గాను, ఒకు “చదరపు 

సెంటిమీటరు వై శాల్యముగల ఇనుము లేక మరి ఇతర 

అయస్కాం౦తప దార్థములోని అయస్కాం౦తపు శక్తి రేఖల 

సంఖ్యను 5 గాను, వివరింపనగును. ౫ వరిమాణముల 

సనమమగు అయస్కాంత శ్నేత్రమునందు ఒక పదార్థము 

వెట్టబడినపుడు, 

వలన, అయసా్కాంకీక రణము చేయబడునని చూపింవ 

నగును. ఆ పదార్థముగుండా పోవునట్టి అయస్కాంత 

శ క్రి రేఖల మొ త్తపు సంఖ్యను “5 వలన తెలియనగును. 

B=H-+d4xl. | 

1 అయసా్క_౦ంతీకరణముయొక్క గాఢత్వమును 

నూచించురాశి, (m అనునది అయస్కాంత [ధువము 

యొక్క శక్తిగాను, 1 అనునది అయస్కాంత [ధువముల 

మధ్యదూరముగాను తీసికొనిన, “Ml ఆను గుణిజము 

“ అయస్కాంత బిభమిష * (Magnetic moment) గా 

పరిగణించన గును.) సూత మొత్తమును H చేత 

B || 

I అ. 
ను, క ను ను నిష - త్రి Hf యలు బు 

ఆం (౬ : 3 ( ఆ పదార్థము అయుసా్కా౦త ఎరణము 

వయా, 
6 
యా 

విభజించిన ఎడల మనకు అగును. 

B పక ద. అన ళం 
రలు నిప్ప త్తి [ప వేళ్యత [nm 

(గవాణశ క్రి “టి గాను, పిలువబడుచున్న వి, అందువలన 

అనియు పిలువబడుచున్న వి. అనగా, ఒక చదరవు సెంటి. 
మీటరు చ్రైశాల్య (పమాణముగల గాలి యందలి అయ 
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అయస్కాంతపు (వ వేళ్యతకును (గహణళక్తికిని గల మధ్య 

సంబంధము M=1l1+4rK గా నుండును. 

అయనస్థాంత తటస్థస్థితిలొ నుండు ఇనుమును, ఒక నాళా 

భములో నుంచి, [కమముగా సున్న నుండి విద్యుత్ |పవా 
హమును వృద్ధిచేసిన ఆ ఇనుము యొక్క అయస్కాంత 

కేతము [కమముగా పెరుగుచుండును. B, £ లకు గల 

విలువల తారతమ్యుములను బట్టి కొన్ని చితమైన ఫలిత 

ములు వచ్చును. B,8 సంబంధమును చూపు [గాఫ్ 

చి తమును అయమఫ్రాంతీక రణ లేఖ్యము అంచురు ( ట్ర 

H= నున్నగా “నున్నవుడు, పే సున్నగాను, 83౫ 

కొలది B విలువ తొలుత [కమెణ చెరుగుచు, తరువాత అతి 

త్యరితముగా వృద్దియగు కెత్రముతో, విరివిగా" కోబాల్లు 

(cobalt) కు 80 అగునంతవరకు పెరుగును. శి0 వచ్చిన 

తరువాత, క యొక్క వృద్ధియందలి వేగము తో, 

త్వరితముగాను, కొలదిగాను పడిపోవుటకు [పారంభించి, 

అంతకంశు ఎక్కువ యగుటకు 'పీలులేనట్టి విలువను 



ఆయస్కాంత శాస్త్రము 

జనించు ఉస్లశ క్షిని కనుగొనుటకు 

ఉపయోగించును. ఇది విద్యుత్ 

మోటారుల నిర్మాణము లందును, 

విద్యుత్ పరివర్తన యంత్రముల 

నిరాణములకు సంబంధించిన నీరా 
పార - 

ఇకాత్మక మైన [ప యోజనములను 

కలిగియున్నది. . 

వెన చెప్పబడిన విధముగా విద్యు 
తృ వాహము ఎల్లప్పుడును అయ 

B. 
స్కాంత కేతముతో కూడుకొని 

యుండును.  అయస్కాంతత్వము 

నకు విద్యుత వావాము నకును 

ఉండునటి సంబంధ దృగ్విషయ 
ల్ 

అయస్థాంత ళక్తీరేఖుల సాంద్ర తే - సహ్నన్హ గా 
మును, తొలుత 1819 నం.లో విద్యు 

త్స వాహమును తీసికొనిపోవు 

5,400 ౧౦౧ 10, 

తీగకు పరిసరములో లంబముగా 

నుంచబడిన అయస్కాంతపు సూది 
ATfm 15,000 

20 40 40 80 100  l2zo 

B పొందును. అప్పుడు ఆ పదార్థము సంతృప్త అయ 

స్కాంతీకరణము నొందినదని చెప్పవచ్చును. అట్టి సంతృప్త 

స్థానమును పొందిన తరువాత అయస్కాంత ఊే[త్రమును 

తగ్గించినచో తీ యొక్క. విలువలు, H వృద్ధినొందునపుడు 

ఉన్న దాని. విలువలతో సమముగా నుండవు. 

8 సున్నగాచేయబడి, మరల అధికమైన విలువలోనికి 

కేబడినపుడు B, 29606 6 అను వంపును కలుగ 

జేయును. ఊేత్రము కణింపచేయబడినపుడు ఏర్పడు 

అయస్థాంత (వేరణము యొక్క వింతయగు ఈ మందత్వ 

మును (వెనుక బడినతనమును) “'హినసెరిసిస్” (Hysteresis) 

“మందాయనము' అందురు. ని నున్నగా తగ్గించినపుడు, 

B సున్నగా కాక, లీ అను ఒక విలువను కలిగియుండు 

నని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఈ విలువను *పాయ 

స్థాంతత్వము' (Residual Magnetism) అందురు (ప. ల). 

ఈ మందాయనముయొక్క. చుట్టు "వైశాల్యము. ఒక 

పూర్తి వరివర్తనములో అయస్థాంతీకరణము జరిగినపుడు 

140 

పటము 4. H. ఆయస్కాంత క్షేతబలము _ ఓరు'సైడ్ లలో సాధారణ ఇనుము, కోబాల్డు, 

నికెలులయొక్క. అఆయస్కాంతీకరణపు 'రేఖాచ్మితములు. 

296 

160 i80 కొన వితేవమును పరిశీలించినట్టి 
/ EE న అన ఓరు స్పెడ అను. శాస్త్రజ్ఞుడు కని 

నఅళలును. 
ల 

1845 నం. వగకు అయస్కాంత ముచే [ప్రభావము 

నొందింపబడు పదార్థములు ఇనుము యొక్క జాతికి 

నంబంధించిన పదార్థములు మా(తమే యని నమ్మ బడు 

B | 

os 

పటము 5. B, H. రేభాచిత్రమ 



చుండెడిది.(అనగా ఇనుము,ని కెలు, మణిశిల లేక కో బాల్డు,) 

1845 సం.లో ఫారడే, వేరొక ఫలితము కొరకు [పయో 

గములు జరుపుచుండగా అయస్కాంత 'శ్షతమునందు 

ఉంచబడిన గాజు, ఇనుము కన బరచుచున్నట్టి అయస్తాంత 

ధర్మ ములకు వ్యతిరేకముగా నుండు ధర్మములను చూపిం 

చుటను కనుగానెను. బిన్నత్ అను లోవాము కూడ 

ఎక్కువ బలముగా అట్టి ధర్మములనే [పదర్శించినది. 

అతడు ఘన, |దవ, వాయు స్థితులలో నుండు చాల పదా 

ర్ధములను వానికి గల అయస్కాంత ధర్మముల క్రై పరీ 

తం చి, అన్నిపదార్థములును మూలకములె నను సంయో 

గములై నను, ఇనుమువంటి లేక గాజువంటి అయస్కాం 

తత్వములు పొందియున్న వని వివరించుచు, అయస్కాంత 

రసాయన శా(న్త్రమునకు పునాదివేసెను. అతడు ఈ (కింది 

విధముగా వర్గీకరించెను. 

1. ఇనుము, మణిళిల (కోణాలు), నికెలు సృటము 

(అల్యూమినియం, )[ కుమము(|క్రో మియం, పొటాసియం, 

సోడియం, మగ్నము(మగ్నీషియం), మాంగనము (మాంగ 

నీను), తగరము, ఆమ్లజని మొదలగు పదార్థములను అయ 

స్కాంత జే|తమునం దుంచిన, అవి మేతమునకు సమా 

నాంతరముగా నుండునట్లు ఏర్పాటగును. అట్టి పదార్థము 

లను వకాధిచుంబక (Paramagnetic) పదార్దములందురు. 

ఏ, సీసము, బంగారము, రజతము, కర్భనము, 

తా[మము, గంధకము, అంజనము (ఆంటిమొనిి, విన్మత్, 

నీరు మొదలగు పదార్థములు, _అయస్కాంత కతము 

నం దుంచబడినవుడు, కే[తమునకు లంబముగా ఉండునట్లు 

ఏర్పాటు కావించుకొనును. (ప 6) అట్టి పదార్థములను 

పకోనచుంబక (శయామాగ్నాటిక్) పదార్థములందురు. 

అటి పచారములు అయస్కాంతముచే వికరి ంపబడును. 
రు థి ల 

పేరామాగ్న టిక్ 

ఆకరి ౦పబడున వి. 
మ 

rer, Riise is, న... 

పటము . 6. అయ స్కాంతక్షేత్రమున (ద్రవము 

నవి అయస్థాంతము చేత గాఢంగా ఆకర్షి ంచబడును. అట్ట 

పదార్థములను ఫె రోమాగ్నటిక్ (ferromagnetic) పదా 
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పదార్థములు అయసా్క్కా ౦తముచేత 

ఇనుము, కో చాల్టు, నిఇలు మొదలగు 

rer) గ్రాంలి ౪ ప్రై 

ర్ధములందురు. ఈ విధముగా ఫారడే, (పతి పదార్థమును 

ఏదోఒక రూపములో కొంచెముగనో, ఎక్కువగనో చుంజ 

లా 

యమ uum 

ల 

పటము - 7 

కేక ఇనుప కడియము 

న క కా వలన ఏకరూప 
ఒ(తము చెందుమార్చు 

లా నా 

కీయ పదార్థమని చూపించెను. అతడు ఇంకను డయా 

మాగ్నటిక్ , వేరామాగ్నటిక్ పదార్థములు, వాటి అయ 

స్కాంతత్వమును, బయట నుండ”) ఊేత|పభావము 

వలననే ఉంచుకొనగలవని నిర్ణయించెను. (ప. 7) 

అయస్కా౦ తత్వవిషయములో అతి విజయనంతము 

లగు పరిశోధనలలో నొకటి, మేరీక్యూరీ భ ర్రయగు పీరీ 

కూరి చేసినది గలదు. 1895 నం. లో అతడు అధిక 

సంఖ్యాకములగు పదార్థ ముల యొక్క అయస్కాంత 

[గ్రహణ శ క్రులను, ఉప్లో[గత ల వలన వానికి కలుగు 

మార్చును కొలిచెను. అతడు ఈ పనిని డయా, పరా, 

ఫరో మాగ్నటిక్ పదార్థముల పై ఉఫ్టో గతా [వభావము, 

వాటియందుండు అయసా, ంతత్యము మూడురకములా 

లేక, భెతికముగా ఒశకేరకమా అనువిమయము నిర్ధారణ 

చేయవలయు నను అభి పాయముతో [పారంభఖించెను. 

క్యూరి యొక్క [పాథమిక పరిళోధనలవలన ఈ |కింది 

విషయములు సిద్ధాంతీక రింపబడెను. 

1. డయామాగ్నటిక్ [గవాణళ కులు సామాన్యముగా 

ఉష్టో[గత _వెనను, అయస్కాంత వేత బలమువైనను 
అధారపడియుండవు. 

2, పేరామాగ్నటిక్ (గహణశక్తులు నిరపేకిక ఉష్టో 
(గత (absolute temperature) తో విలోమముగా 

నుండును. (దీనినే “క్యూ కీనూ[తముి అందురు.) 

లి. అధిక ఉష్ట్రోగతలలో, ఇరోమాగ్నటిక్ పదార్థ 

ములతో చేసిన [వ్రయోగములవలన, అతడు, (పతి ఫరో 
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అయస్కాంత శాస్త్రము 

మాగ్నటిక్ పదార్థమునకు ఒకవిధమగు సందిగ్ధఉష్ణో గత 

(critical temperature) కలదనియు, ఆ ఉఫ్లోగ తయందు 

అది డయామాగ్నటిక్గా రూపొందుననియు సిద్ధాంతీక 

రించెను. ఇంతియేకాక, గీ వ చిత్రములో చూపించ బడి 

నట్టు ేరోమాగ్నటిక్ వదార్థముల యొక్క [గ్రహణ 

శ కులు ఉపయోగించబడిన 'మత్రముల శకులను బట్టి 

మారుచుండును. మరియు అయసా్మ ంకీకరణము జరిగిన 

తరువాత అవి మందాయనము (Hysteresis) అను విశేష 

మును చూపించును. 

'భౌమాయస్కా౦తత్వము : భొమాయ స్కా౦తత్వ 

శాస్త్రము యొక్క పరిజ్ఞానము, భూమి యొక పెద్ద 

అయసా్య-ంత మను అభఖి| పొయముమీద ఆధారపడి 

యున్న ది. “భూమి యొక్క ఉపరితలము వై నుండు దిక్సూచి. 

కొనలు సామాన్యముగా ఉత్తర దతీణ దిశలకు ఉండు 

నట్లుగా ఏర్చాటుచేసికొనును. ఆ (ధువములు, సరిగా 

భౌగోళిక ఉ.త్తరదకిణములను చూపించకపోవుట వలన, 

ఆయస్కా_ంతిక, భౌగోళిక [ధువములు రెండును ఒక 

చానితో నొకటి కలియవు(వ. రి). ఈ రెండింటికి మధ్యగా 

మూ, oF 
ఎరామభ్ర్ణ రేఖ 

ష్య 

అంభుసాంతే న్ా ఇ BIA 

దక్లిణభ్భవము “డీ ల 

పటము - 8. 

నుండు కోణము ‘ది క్చాతము” (Declination) అని పిలువ 

బడును. ఒక ఉక్టుసూదిని సన్నని సిల్కు దారముతో మధ్య 

[పదేశమున కట్టి గాలిలో వేలాడదీసిన, అది తీతిజసమాంత 

రముగా ఆగును. ఆ సూదిని అయస్థాంతీక రణము నొందిం 

చిన, అది ఇందాకటి స్థితికి ఏటవాలుగా నిలువుగానుండు 

స్థితిలో ఆగును, ఆ సూది యొక్క మితిజసమాంతరముగా 

నుండు స్థీతికిని, ఏటవాలుగా నిలువుగానుండు స్థీతికిని 

(దిశలకు) మధ్యనుండు కేణమును “అవపాతముి 

(Dip or Inclination) అందురు, ఒక  |పదేశము 

నందుండు అవపాతమును, దిక్చాతమును, భూ 

అయసా్యంతముయొక్క గాఢత (Intensity) ను ఆ 

(పదేశమందలి అయస్కాంత మూలకములందురు {Mag- 

netic Elements). నావిశాదిక్సూచి ఉపయోగము, 

అయస్కా౦ంతపు మూలకముల, పరిజ్ఞానము సంపూర్ణ 

ముగ ఆధారవడియుండును. ఆ విషయజ్ఞానము కొరకు 

[కమములేని గీతలతో పటములు [వాయబడి యున్న వి. 

ఆ గీతలనుబట్టి భూమివై ప యే [పదేశములలో ఒకే 

దిక్చాతముండునో శెలిసికొనవచ్చును. అట్టి గీతలు “సమ 

వినత రేఖలు? (5020010 lines) అని 

పిలువబడు చున్నవి. "గౌను అను 

అయిస్మాంతోత్తల్  శౌట్ర్రజ్ఞునిచే 18 వ శతాబ్దములో (పతి 

_భృవశయు దినము దిక్సూచి యొక్క దిళశ్చాతము 
మారుచుండునని కనుగొనబడినది. ఇది 

దైనందిన మార్పు (Diurnal vari- 

ation) అని పిలువబడుచున్నది. ఈ 
అయస్కాంత మూలకములలో హాశఠా 

త్తుగాకూడా మార్పు సంభవించును ; 
అట్టివి “అయస్కా౦తపు తుపానులు” 

(Magnetic Storms)జనిపిలువబడును, 

తరచుగా సంభ వించునట్టి ఇట్టి మా 

ర్పులు వాతావరణ విద్యుత్ పరిస్థి 

తులు, సూర్యునియందలి మచ్చలు 
మొదలగు వానితో సంబంధించి 

యుండును. ఇట్టి క్లిష్టమగు విషయము 

భూమియొక "పెద్ద అయస్కాంతమని చూపు ఊహాచిత్రము. ఈ భౌగోళిక అయస్కాంత అను (గ్రహించుటకు గాను, రాతీం 
క్షేతము భూమ్యుపరిభాగమున చాల ఎత్తువరకు వ్యాపించి యుండును. బవళ్ళు అయస్కాంత శ క్రలయొక్క-. 
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అసంఖ్యాక ములగు ఒడుదుడుకులను రి కార్జుచెయునట్టి 

అతీనున్నితములగు పరికరములతో అయస్కా౦తావ 

లోకనళాలలు ఏర్పాటు చేయబడి యున్నవి, 
ఏ. యమ్. జ. 
అరబ్బీ భాష అరబ్బీ భాషాసాహిత్యములు :- 

“నమెటికు భామా కుటుంబమునకు సంబంధించినది. ఇందు 

హీ[బు, ఫినీషియన్ , అరమెయిక్, అస్సీరియన్ మున్నగు 

ఉత్తర, దక్షిణ [పాంతముల భాషా సమూహములు చేరి 

యున్నవి. పురాత త్త ప్రశాఖవారి పరిశోధనల ఫలితముగా 

[§: పూ. 4000 సం.ల నుండియు అరబ్బుల నాగరికతా 

చరిత్ర కనబడుచున్నది. హిమ్యరిటిక్ అనబడు దతిణ 

అరేబియా. పాంతమునందలి శాసనములు కీస్తు పూర్వము 

నుండి ముదలుకొని |కస్తు తరువాత 6 వ శతాబ్ది వరకును ' 

ల్రఖించుచున్న వి. ఇవి అత్యంత వికాసవంతమయిన వారి 

వదను, హిందూ బేశమువరకు 

వ్యాపించిన, వారి విశాల వాణిజ్య సంబంధ ములనుగూూర్చి 

తెలుపుచున్నవి. ఈ శాసనములు, వా రుపయోగించు 

చుండిన భామ "ఉత్తమ సంస్కార భూయిష్ట్రమైనదనియు, 

కీ. పూ. 1500 |పొంతమునంచే లేఖనకళ వారిలో పరి 

పూర్ణ వికానము చెందినదనియు, -రుజువు చేయుచున్న వి, 

అదే! విధముగా ఉత్తర అరన్బీభాష నగర నంస్కృతిని 
(Urban culture) పెంపొ౦దించెను. అజాత కాలము 

నుండియు మక్కా పట్టణము వాణిజ్యమునకును, మతము 

సంస్కృతీని, వారి ఆర్థిక నం 

లకును కేంద్రముగా 'సుంజెను. దతీణ అరబ్బీ తెగల వారి 

యొక్కయు, మెనవుకేమియాలోని పారసీక (వథా 

వితు లయిన అరబ్బుల యొక్కయు (వభావము, ఉత్తర 

అరబ్బీభావలో భాషాభివృద్ధికిని ఉన్నతమైన నాగరకత 

కును దోహద మొసగినది. అరల్బీథాషలో ఇప్పుడు వాడ 

బడుచున్న అరబ్బీ అక్షరములు కీ. శ. 6 వ శతాబ్దపు 
శాసనములందు మాత మే కనబడుచున్న వి. 

పడవ శతాబ్దము మొదలుకొని, ఇస్తాం మత వ్యా_ప్తితో 

బాటు ఉత్తర అరబ్బీభాష [పజాజీవనమునందును, నాగర 

కత యందును [పగాఢముగ నెలకొనెను. ఇట్టిది అౌే 

బియా ద్వీపకల్ప మునందేకాక ఆసియా దేశములలోను, 

ఆఫికాలోని [పొగు _త్తర [పాంతములలోను, 
సిసిలీ మున్నగు పాశ్చాత్య చేశములలోను కూడ వ్యా పి 

స్పెయిన్, 

అరబ్బీ భాషాసాహిత్యములు 

చెందెను. ఈ [పాంతములలో అరబ్బీ భాష వాడుక 

భాషగా నుండుటయేగాక అది ఈజిప్టు, మాలా, ఈరాన్, 

జావా మొదలగు దేశములందును, ఏదో విధమున స్థానిక 

భాషులనుకూడ (తోసి రాజని పైకి వచ్చెను. దూర 

దూరములందున్న విశాల [పాంతములయందు వ్యాప్తి 

చెందినందున ఆయా స్ధానిక (పభావ వములు కారణముగా 

అరబ్బీ భాషయందు చెక్కు మాండలిక భేదములు 

(dialects) రూపొంచెను, కాని ఈ దేశము అన్నింటిలోను 

[గంథభావ ఒశేవిధముగా నిలచియుండెను. పదమూడు 

వెనుకనుండియు అది ఖురాను శైలిని, 

రచనా [కమమును ఆధారముగా గొనుటయే యిందు 

లకు కారణము. ఇది మధ్య [పాచ్య దేశములలో పెక్కిం 

టికి మాతృభాషగా నుండుటయేగాక ముస్లిం |పవంచము 

లోని మత వ్యవహారములకును (పకృతి. శాస్త్ర విజ్ఞాన 

[పసారమునకును వాడబడుచుం డెను. 

అరబ్బీ వాజ్మయోత్స త్తివికాసము (శ్రీ. శ, 500.760): 

పవంచములోని మహావాబ్బయము లన్నింటి యందు 

వలెనే ఇస్లాముమత [పారంభమునకు పూర్వపు అరబ్బుల 

విజ్ఞాన విలసిత జీవితము పద్యరచనలలో [(పత్యడ.మ య్యును. 

అరబ్బీ పద్యములు అంత్యాను[ పాసాత్మకమగ్గు గద్యగా 

(పారంభించెను. . ఈ గద్య విధానము నే విమతారాధకు 

లగు (Pagans) గణాచారులు (సో చెచెప్పు వారు-౮raంles) 

తమ మం[తోచ్చాటనా సందర్భ ములందు ఉపయోగించు 

చుండిరి. రానురాను అదియే అధికముగ లయానుబద్ధమెన 

రూపమును పొం దెను. తరువాత నిది పదునారు ఛందన్సు 

లుగా నిభ క్రమయ్యెను- ఈ ఛందస్సుల మారు రూపము 

నీ పరిగణనలో చేరలేదు. .|పొచీనకాలములో ఉ కాజు 

పట్టణము నందును, మక్కా పట్టణమునందును జాతరలు 

జరుగుచుంజెను. అప్పుడు కవులు నమావేశమయి ఒకరి 

నొకరు మించునట్లుగా కవిత లల్లి పోటీపడుచుండిరి. 
వారు అల్లిన పద్య కవిత్వమును ఖసీదా (గేయగీతిక) 

అందురు. ఈ గేయగితికలు ఆంగ్ర భాషలోని ఓడ్స్ (౮646) 

వంటివి. ఇందు. 60 నుండి 100 వరకు పంక్తు లుండ 

వచ్చును. 

ఇస్తాము మత మునకు పూర్వయుగమున రెండు రాజా 

స్థానములు అరబ్బులకుం డెను. ఇందొకటి ఘస్సనీద్ ” 

శ తాబ్బముల 
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అరబ్బీ భాషాసాహిత్యములు 

(ghassanid) వంళ పరిపాలితము. ఈ రాజ్యము అశేవియా 

యొక్క ఈశాన్య భాగమున వ్యాపించియుం డెను. మరి 

యొకటి “లభ్మద్ ” వంశ పరిపాలితము. ఈ రాజ్యము 

యూూ|ఫటిస్ నదికి పడమటి దిశయందు వ్యాపిం చియుం 

డజను. ఘస్సనీదుల సంస్కృతీ సభ్యతలు రోమను [పభావ 

ముల తాకిడికి గురియెయుండగా, లఖ్మదులు పారసీక 

(న స్పెనియకా) సంస్కృ తిచే (వ భావతులయిరి. ఈ రెండు 

రాజ్యములు సెర్సియా, రోముదీళముల మధ్య జరిగిన 

యుద్ధములందు ఘనమైన పాతను వహించెను. తమ 

రాజాస్థానములకు పతెంచు కవులను, ఈ రండు రాజ్య 

ముల (పభువులును సత్కరించుచుండిరి, 

ఇస్తాం పూర్వయుగ క వితనుబట్టి, ఈ ఆడారి పజలు 

తమతమ వ్మిశమస్థానముల (encampment) కనువగు గడ్డి 

మెదానములను, సారవంతములగు భూములను వెదకుచు 

దేశ ద్రిమ్మరులుగా తిరుగుచుం జెడివారని తెలియుచున్నది. 

వీరు (పకృతి పరీకయందు నిసుణులై వా న్హవిక దృష్టిగల 

వారై యుండిరి, 

ఇస్లాం పూర్వయుగ కవితలో వేదాంతధోరణి గాని, 

గంభీర ధార్మిక చింతనగాని లేదు. బిడూయీా౯ అరబ్బులు 

నీత్మిపవర్తన యందును, సాంఘికజీవనము నందును తమ 

'తెగసం్యపదాయములనే 'గౌరవించిరి. శౌర్యము, (పేమ, 

ఇష్టజన వియోగముచే నైన దుఃఖము, అవమానము, 

ఘనత, ఆతిథ్యము అనునవి వారికవితకు వర్ష నాంశములు. 

ఇవి [పజారంజకములగు పీషయములై యుండెను. వీటిని 

గూర్చియే వా రెక్కుడు శద్ద గనుపరచుచుండిరి. 

అయినను, ఇస్తాం పూర్వయుగక వితలో యుద్ధములు; 

సావాన కార్యములు, ఆతీథ్యనిరతులగు దాతల సంకీర్తన 

_ ములు,పిసినిగొట్టుల యొక్క యు, పిరికిపందల యొక్కయు 

నించాపూర్వక వర్ణన లేయున్నవి. ఈ విధముగా ఈ కవి 
త్వము అప్పటి సాంఘికపరిస్థితులను స్పష్టము చేయు మూల 
సాధనముగను, అరబ్బుల జాతిలోని ఇగల చరిత్రను జాటు 

నదిగాను ఉపకరించుచున్నది. 

కొన్ని ఉపన్యాస కమములును, సోదెకాండడు వచించు 

_ అన్నుపానయు క్రములగు మాటల ధోరణులును తప్ప 
ఇస్తాము పూర్వయుగమున వచన వాజ్బయమున్న జాడ 

కనుపించదు,. ఖగోళశాస్త్రము, శీతోన్ల స్థితిశాన్ర్రము 

(climatology) ముఖలవణ (సాము[దిక) శాస్త్రము 

(physiognamy),  వంశానుచరితము (geneology) __ 

ఈ శాన్ర్రములతో అరబ్బులకు పరిచయమున్నట్లు తోచు 

చున్నది. వమైననేమి ? అరబ్బీ వాజబ్బయములో మొదటి 
[గంథముగా మనకు కనబడునది ఖురాను [గంధ మే. ఈ 

(గంథములో న్యాయ్యముగను, దైవచింతనముతోను 
జీవితము గడపుటకు వలయు ధార్మిక నీతిసూ తములును, 

సాంఘిక నియమములును (పవచింపబడినవి. సాహిత్య 

దృష్టిలో ఉదాత్త [|గంథముగా ఖురాకా విశిష్టతను కలిగి 

యున్నది. 

మహమ్మదుపవక్త జీవించియున్న కాలములో ఇస్తాం 

పవి[త్మగంథము నిర్మిత మైనప్పుడు అరబ్బీ లిపీ దోషభూ 

యిష్టముగా నుంజిను. [గ్రంథ విషయములు (భష్ట్రము 

కాకుండ కాపాడుటకు తగు లిపిని, వ్యాకరణ సూతము 

లను వినిర్మించుట అత్యవసర కార్యమయ్యను, ఖు రాను 

వా క్యార్థనిర్హయమునకు వ్యాక రణ శాన్త్ర పఠనము, శబ్ద 

రాశి జ్ఞానము అవనరమయ్యను. పదముల యొక్క సరి 

యెన అర్థము ఇస్లాం పూర్వయుగ కవుల రచనల ననున 

రించి నిర్వచింపబడుచువచ్చెను. ఇందుమూలమున ఇస్లాం 

పూర్వయుగకవుల రచనలను సరిదిద్దుట అవనరమయ్యెను. 

ఈ విధముగా శబ్దత తృ ్వశా(స్ర్రము (philology), నిఘంటు 
నిర్మాణము ఆవిర్భవించెను. మహమ్మదు (సవక్త యొక్క 

ఉపదేశములు, కృత్యములు మనస్సునకు తెచ్చుకొని, 

తదనుసారముగా ఖురాను సిధ్ధాంతముల ఆచరణ విధా 

నము నిర్హయింపబడెను. తత్ఫ్సలితముగా “పవి త్ర సం|ప 

చాయి” మనబడు శాస్త్రము = (Hadith) (పచలిత 

మొదటి నలుగురు ఖలీఫాల కాలముముగిసిన తరువాత 

ఇస్లామీ విజ్ఞాన [ప్రబోధ శేందము ధర్మనిస్టాపరులై న 
ఖలీఫాల రాజధాని అగు మదీనానుండి డమాన్కను 
పట్టణమునకు మారెను. అప్పుడు డమాన్కనునందు, 

లెెకికభావ సమన్వితులును, మక్కా కుటుంబమువారును 

అయిన “ఉమ్మయ్యిదు” లు, అంతకుముందున్న (పజా 

రాజ్య విధానమును నెట్టివై చి, ఆస్థాన మున రాజవంశ 

వరిపాలనా విధానమును నెలకొల్పిర. ఉమ్మయ్యీిదులు 

రాజ్యూధికారము వహించినప్పటినుండియు ఇస్లాం పూర్ణ 
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యుగ ఆచారములు, ఆదర్భములు తిరిగి తలలె క్రి 

' వ్యాపింపనా గొను. అంతకు ముందుండిన ధర్మతత్సరత్వము 

యొక్క స్థానమును స్వేచ్ళావిలాన జీవితము ఆక 

మించెను. గామీణ రాజకీయ పతములలో అంతర్యుద్ధ 

ములు పొడసూ పెను. ఈ అంతర్యుద్ధ ములు విశూయికా 

అరబ్బులకు పట్టణ జనులతో నంపర్మ్క_ము కలిగించినవి. 

వీరిద్వారా విడూయికా కవిత యొక్క [పొచీన రీతులు 

పట్టణములలో [ప్రవేశించెను, ఈ కవిత సామాన్యముగా 

ఉ దేకాత్మకము, (పకోవనాత్మకము అగుటచేత అచ్చట 

వర్ణమానమగుటకు దానికి అనుకూల వాతావరణము 

లభించెను. కాని, విమతస్థుల EN కావ్యములును 

(Satire = Hija), స్తోత కావ్యములును (Eulogy = 

Fakhn ఇప్పుడు రాజకీయ వాననకలవియై రాజకీయ 

కవిత్వము, రాజకీయ ఆవేవ కావ్యములు 

కాజ్ొచ్చెను. 

విలాన జీవితవిభానము (పేమభావ పుష్టమె శృంగా 

రాత్మ క మెన, కావ్యములు (వభ వించుటకు కారణ 

మయ్యెను. విశుద్ధ [(పమాత్మక కావ్యములు ముఖ్యముగా 

_ ఎడారి జనపదములందు వర్థిల్దుచుం డెను. నగరచవానుల 

(పేమ కవిత్వమునకు విరుద్ధమైన (_పేమానుభవములను 

ఎడారికవి వర్ణించుచుం డెను. బుశానియా (పమికుడగు 

జమిత్భుమామరు “ (Jamit-b-Ma’mar. ర. 82 A. ౨), 

ఆ 

a 

లుజ్నా పి యుడగు ఖ న్చుజారివ్ (Qais-b-Jarih) ; 

లెలా వలపుకాడగు మజ్ను - వీరు పవి[త| పేమ కవిత్వము 

నందు నాయకులు. విమతస్తుల కాలములో “గజల్ ' అను 

ఛందన్సు, ఓడ్ అను ఛందన్సునం దంత ర్భాగముగ 

నుండెను. దానికి స్వతం్యత అస్పిత్వము లేకుండెను. 

కాని ఉమ్మాయ్యీదుల కాలములో అది యొక స్వతం|త్ర 

ఛందన్సుగా రూపొం చెను, 

ఇస్తాం మతము సాహితీ సంన్మృతులయొక్క- అభి 
వృద్దిని పురికొ ల్పను. అది [క్రమముగా బలవ డెను, అప్పుడు 

విద్వాంసులు [పొచీన కవితా [(గంథముల సేకరణ 

(పయత్న మునకు పూనుకొనిరి. “రావిస్” (Rawi5) అను 
వారు (పాచీన కవితాగాయకులు. వీరు ఆ గీతములను 

వల్లె వేసి గానము - చేయుచుండెడివారు. ఈ రావిసులు 

(పాచీన కావ్య సేక రణ భారమును వహించిరి, 

(పత్యతము 

అరబ్బీ భాషాసాహిత్యములు 

అరబ్బీ వాజ్మయ లక్షణములు := (150-1258) [é. శ 

750లో అబ్బాసిదులు రాజ్యారోహణ మొనరిం చిన నాటి 

నుండి అరబ్బుల రాజకీయ, సంస్కృతి జీవితములందు 

(పథధానమయిన మార్చులు వచ్చెను. ఖలీఫాల రాజధాని 

డమన్మనునుండి బాగ్లాదుకు మార్చ బడెను. బాగ్గాదులో 

రాజకీయ, పరిపాలన, సంస్కృతి, జీవితరంగములందు 

పారసీక |పభావము (పాబల్యమునొం చెను. ఈవిధముగా 

నూతన వీధ మైన వాజయస్ఫష్టికి రంగము సిర్ధమయ్యెను. 

అరబ్బుల [పొచీన రాజకీయ సం|పదాయముల నభివృద్ది 

పరచుటకు బదులుగా “అభ్బాసిదులు" పద్య గద్యములను 

ఆదరించుచు, అపార భి"తిక శాస్త్ర వాబ్బయమునుగూడ 

అభివృద్ధిపరచి “సంస్కృతి” ఆశయమును విశాల పరచిరి, 

ఈ యుగమందలి వాబ్బయమును నుతము, ఇఛాషా 

తత్త్వము, గద్యము, భూగోళ 

శాస్త్రము, వేదాంతము, భతికళా(న్త్రములు- అను 

శాఖలుగా విభజింవవచ్చును. 

ముని ముల [పథమ కర్తవ్యము ఖురానుతోపాటు 

మహమ్మదు [ప్రవక్త యొక్క ఉపదేశములు, చర్యలు 

సంపాదించుటయై యుండెను. ఎందుచేతనన ఈ సంప్ర 

చాయములు మత విశ్వాసముల సంబంధ మునను, మత 

విధుల ఆచరణము నందును పది |[పాొమాణిక మో, పది 

తప్పక యాచరింవదగినదో తెలుపునవిగా నుండెను, నిత్య 

జీవిశమునందు ఖురాను సిద్ధాంతములను ఆచరణలో 

చెట్టు విధానమును ఈ సంప్రదాయములు మాతమే 

నిరూపించును. రానురాను వొడిత్తుల (సం[పదాయముల) 

సంచయములు పెరుగసా7ాను. అల్ప [పామాణిక ము 

లయిన కొన్ని విషయములుకూడ వాటియందు [వచే 

కించెను. కాబట్టి వాటి నన్నిటిని పరిశీలన పూర్వక ముగ 

విచారణ నల్పి, గాలించి, ఏవి [పామాణికములో, పవి 

కల్పిత ములో నిశ్చయించిరి, ఇట్టి విమర్శ నాత్మక పరి 

శోధనము మూలమున, ఈ సంప్రదాయములను పరం 

వరగా అందిచ్చుచు వచ్చిన వారి జీవితచరి[తలు తెలిసి 

కొని, వారిలో ఎవ్వరు నమ్మదగినవారో, ఎవ్వరు నిరాక 
రింపదగినవారో గు ర్తి ంపవలసి వచ్చెను. మత ధర్మ వాబ్మ 

యమునకు సంబంధించిన ఈ వర్గమున కే ఖురాను 

వ్యాఖ్యానము (భాష్యము)  శెందియున్నది. మూల 
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అరబ్బీ భాషాసాహిత్యములు 

గంథముయొక్క-  చారితక సమాలోచనలు, దాని 

వ్యాకరణ థామ్యములు, దాని సాహిత్యాలం కార గుణ 

(గహాణము, దాని నిబంధనల యొక్కయు, 

సూ[తముల యొక్కయు (వాముఖ్యము, సిద్ధాంత ముల 

మత ధర్మ నిరూపణము -- ఇవియే ముఖ్య పఠనాంళము 

లయి యుండెను. పారంభమున నిది వోడితు (పవ్మిత 

సం[వదాయ్య) వాజ్మయ భాగముగా నుండెను. తరు 

వాత నిది స్వతం|తము, (కమ బద్ధము నగు శాన్త్రముగా 

సెంపొంచెను. గత పరిళోధన ఫలితముల నన్నింటిని నమీ 

కరించి, ఒక మహానంపుటములో |కోడికరించిన ను|వసిద్ధ 

పండితుడు ఇబ్బు జారిక్ ఆల్ తవారీ అనునతడు. ఖురాను 

నుండియే విధ్యాత్మక ములగు నియమములు ఏర్పరువ 

బడెను. అవియే ధర్మశా(న్ర్రముగా పరిణతిచెం దెను. ధర్మ 

శాస్త్ర విదులను గూర్చి మఫాయి; హానఫీ ఛాఖలవారు 

పెక్కు [గంథ ములను నిర్మిం చిరి. 

భాషా తత్వళశాస్త్రము (philology) 

వారు ఇస్తాంమత పవిష్టుల గుట, అరబ్బులు దూరదూర 

మందున్న ముస్లిం దేశ ప్రాంతములలో సి సిరనవాన మేర్చ 

రచుకొనుట శారణములుగ నిర్దున్నమెన ఖురాను: (గంథ 

పఠన (క్రమమును ఏర్పరచుట అవసరమయ్యెను. 

ఖలీఫా ఆలీ యాజ్ఞను పురస్కరించుకొని అబుల్ 

ఆస్వాద్ ఆద్ దుఆలి (Abdul Aswad ad Duali 685) 

అనునాతడు మొట్ట మొదట వ్యాక రణ పద్ధతుల గూర్చి 

చర్చించినట్లు తెలియుచున్నది. అరబ్బీ భాషా వ్యాకరణ 

మును గూర్చిన విచారణము ఇరాకులోనీ కూఫా, బాసా 

అను రెండు పట్టణములలో సాగినది. ఈ చోటులందే 

భఛాపూ నియమములను గూర్చియు, అరబ్బీజాతీయములను 

గూర్చియు పండితులకు గల. పరన్చర విరుద్ధ భావములను 

పురస్కరించుకొని వ్యాకరణ విషయములో రెండు 

వాదములు ఏర్చడెను, 

భాషా శాస్త్ర విషయములను నిఘంటు సామిని 

'సేకరించు పని బడూయినులు గావించిరి. వన్య మృగము 

లను గూర్చి. యొక (గ్రంథము, ఆశ్చర్యములను గూర్చి 

యొక (గంథము, ఒం-టులను గూర్చి యొక గంథము, 

వర్ష మును గూర్చి యొక [గంథము, మానవుని నై జమును 
గూర్చి యొక[గంథము రచిత ములయ్యెను, ఇపి తొలుతటి 

న్యాయ 

అరబ్బులు కాని 

[గంథ ములు. తరువాత కొంత కాలమునకు (కమబద్ధ మైన 

వినత నిఘంటువులలోనికి ఈ [గంథములు చేర్చుబడెను. 

బాసా మతాచార్యుడైన అబుబకర ఇబ్ను దుఠాయిదు 

(Abu Bakar ibn ౨౯2100) అనునతడు జమ్ వోరా, కితాబ్ 

ఆల్ ఇప్విభాఖ్ అను బృహతో్కోళమును సంకలనముచేని 
అందు శబ్దముల మూలములను, వాటి నుండి ఏర్పడిన 

అవాంతర రూవములను వివరించెను. ఈ వర్గమునకు 

చెందినవాడే ఆల్ ముబార్ రాదు (al-Mmubarrad 898), 

ఈతని రచన యగు కితాబు అల్ కామిల్ (Kitab al 

Kamil) అను |గంథము అరబ్బీ భాషా, సొహిత్యములను 

గురించియే గాక, పాచీన చరిత, సం పదచాయములను 

గురించి కూడ వివరించు నొక విజ్ఞాన సర్వస్వము. 

గద్యపద్యములు : 

యెడ తమ ఆదరాభిమానములను జూవుచుండుటయేగాక్ర 

పద్య వా జ్మయౌోభివృద్ధికిని తగు (పోళ్సాహము కల్పించిరి. 

ఒకవంక పూర్వ ధోరణిలో ఖసీదా వకియలతో విమ 

తానునారములగు రచనలు సాగుచుండగా, మరియొక 

వంక పద్యరచనలలో [కొ తృఫక్కీకవనము తలయొత్త 

సాగాను. ఈరానుపభావమున మారిన పరిస్థితుల కనుగుణ 

ముగా మృదుత్వమలవడినను కవితారీతిమా తము పూర్వ 

[పమాణమునే యనునరించెను. విదేశ (పభావము వలన 

అబ్బాసీదులు విజ్ఞా నాత్మ క కృతుల 

ప్రబలిన. నుతవ్యతి రకోద్యమములు కవుల నెక్కుడుగ 

(పభావితులగావించెను. ఇట్టివారిలోకొందరు జిండిక్కులు 

(నాస్తి కులు) అని సిలువబడిరి. ఈరానుల అృద్వ్వెతసం|[ప 

చాయముచే [పథావితులయిన కవులు బామ్ షూరు ఇబ్ను 

బుర్లు (788), సాలీఇబ్నె అబ్లిల్ ఖుద్దును (818) అను 

వారలు. పూర్వకవులు కొందరు మాతమే గాక, ఈ 

యుగమున అత్యంత |ప్రసిద్ధికి చెందిన కవులు ఆబునవాస్ , 

అబుల్ అతాహియా, ఆబూతమ్మమ్, ఆల్ -బహుతూరి 

అనువారలు. ఆబుల్ నవాస్ (810) రచించిన “దివా౯” 

అను (గంథ మునందలి జుపుదియాత్ (పవిత్ర) (ప్రకరణ 

మునుబట్టి వృద్ధాప్యములో నీతడు గఫీరవిషయ' తత్త్వా 

న్వేపియైయుండినట్లు కనబడుచున్నను, ఈతడు విశ్ళంఖలు 

డగు కవి. అయినను, . ఈతని [తాగుబోతు పాటలు, 

శృంగారపద్యములు గొప్పకీ రిని గడించినవి. ఇక అబుల్ 

అతాహియా (828) కవి జుహుద్ (పవితత), పవిత్ర 
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వర్తనములను గూర్చిన రచనల యెడ ఎక్కుడు అభిని వే 

శముకలవాడై_ నీతిబోధక పద్యములను సరళభాషలో 
(పబోధాత్మకముగ రచించెను. వద్యక విత్వముతో సరి. 

సమానముగ. నంగీత విద్యయును వృద్దిచెం చెను, సంగీత 

వాద్యసాధనములమీద (గంథములు 

రచింపబడెను. సంగీత పాఠకుల (పశ్యక రాగఫణుతులు, 

వారి జీవచరి[తలు ను|పసిద్ధ మైన కిశాబె_అల్ అమాని 

యందు నికీ ప్తములై నవి. 

శాన్రముమిద, 

అబ్బాసీదు ఖలీపాల ఆధివత్యము ఛిన్నా భిన్నమయిన 

తరువాత ఇస్తామీ సా(మాజ్యమున నెలకొనియున్న అల్ప 

రాజ్య నభాస్థలులు విద్యావ్యాసంగములకు కందము 

అయి వెలసెను. అలెప్పోయందలి నైపుధాలా యొక్క 

పాందానిద్ సభాస్థానము అరల్బీ వాజ్మయ కంద రాజ 

ములలో నొక్కటిగా విలసిల్లెను. ఇచ్చటనే అల్ ముతా 

నబ్బీ (965) అను కవివుంగవుడు వర్ధిల్లిను. ఈతని కవితకు 

(పజలు ముగ్దులయి, దానిని పఠించుచు, వ్యాఖ్యానించు 

చుంజెడివారు. పండితమండలిలో దానకెక్కుడుగ 

మాన్యత లభిం చుచుం"డెను. నై_వపుద్దాలా అ లెప్పో.రాజ్యాధి 

పతిగా [గీకులతో నలుబది యుద్ధములు సల్పినవాడు. 

ఈ నై ఫుభ్రాలా దండయా తలనుగూర్చి అల్ ముతానబ్బీ, 

తన సమకాలిక కవియగు అబుఫిరాస్ ఆల్ హంచదానితో 

గలిసి. కవితాగానము చేయుచుంజెడువాడు. పూరు 

సం్యపదాయసిద్ధమయిన కవిత్వ విధానము “అల్ మా 

అర” (1054) అను అంధకవితో అంతమొం బెను. ఈ 

అంధకవి ఇస్తామీ శ్యాస్త్రములందును, (గీకు, హిందూ 

తత్వశా(న్మ్రములందును వీ శేష జ్రూనపంపన్ను డై సిరియా, 

జబాగ్గాదులందు గణుతికెక్కెను. సారస్వత పత లేఖనము 

చేత నేగాక, “నఖత్ అల్ జందు; లుజుం మా లాయల్టుం” 

అనెడు రెండు పద్య కావ్య రచనలచేగూడ నీతడు (పసిద్ధి 

కెక్కి నాడు, ఈ కావ్యములందు 'అభ్ మా అరి, సమ. 

కాలికుల భావములను, సంఘజీవనమును, [పభుత్వమును, 

మతమును మొగమోటము లేకుండ, శై ర్యముగా 

- ఖండించినాడు., జువాదునందు (పవితతా సూత్రములు) 

[పతిపాదించిన ఆదర్భములను అల్ మా అరి తన జీవితము 

నందు కార్యరూపమున , (పవేళ పెట్టినాడు. 

పహోరమును, వివావామును వ్యతి రేకించుటకుగూడ నితడు 
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పూనెను, అతని భావములందు బే"ద్దమత (ప్రభావము 

కూడ కనబడెను. 

అరబ్బీ వాజ్మయ మున రమణీయ వచనరచనా 

(పారంభమునకు అబ్బాసీదు, ఖలీఫాలే ముఖ్య కారకులు. 

పీరు చెరి యన్, గీకు, సిరియా భాషలనుండి అరబ్బీ 

లోనికి అనువాదములను చేయుటను మిగుల [పోత్స 

హించిరి. పారసీనుండి కాలశేప వా జృయ మును, 
(Light Literature), (గీకునుండి త త్త్వశా(న్ర్ర [గంథము 

లను, భ "త్రిక శాస్త్ర [గంథ ములను, ఇండియానుండి గణిత 

శాస్త్రమును అనువాదము చేయు నుద్యమము ముమ్మ 

రముగ సాగెను. సంస్కృత (గంథమగు పంచతం[తము 

అరబ్బీలోనికి అనువదింపబడెను. దీనికి అరల్బీలో “కలిలా 

అని “పేరు, ఈ అరబ్బీ అనువాదము 

పరిషవ్మృత పవ్లూవీ [గంథమునుండి చేయబడినది. అనువా 

దకుడు ఇస్టాము మత |పవిష్టుడును, పర్షియా 'దేశథీయుడు 

నగు “ఇబ్నె అల్ ముఖప్బా” (757) అను నాతడు. ఇతడు 

పారసీక చరిత |గంథమగు “ఖుదాయినామూా అను 

దానినిగూడ అరబ్బీ భాషలోనికి అనువదించినాడు, 

ఇట్లు వివిధ విషయములను గూర్చి కళాత్మకమెన 

వచనశాలిలో రచింపబడిన పెద్ద [గంథములేగాక, 

(పజలలో సామాన్య విజ్ఞాన [పసారమున కుపయోగించెడు 

విజ్ఞానకోళ (సర్వస్వ) [గంథములుకూడ [ప్రచారము 

లోనికి వచ్చెను. ఇట్టి వానిలో “ఇబ్దు అల్ పరీద్” అను 

[గంథ మొక్కటియె యున్నది. దీనిని “”ఇబ్న అబ్బు రబ్బీ” 

(989) అను స్పెయిన్ దేశీయుడు రచించెను. ఇందు 25 

అధ్యాయములు కలవు. ఈ అధ్యాయములలో [పాగి 

స్లామిక చరితము, ఇస్లామిక చరితము, కవిత్వము 

(Poetry), ఛంద శాస్త్రము, సామెతలు, సారస్వత, ఐతి 

హోసిక గాధలు మున్నగునవి కు*ర్చ్పబడినవి, ఇట్టి రచనా 

విధానము కలవియై తరువాతి కాలమునకు చెందినవి 

రఘిబ్ అల్ ఇఫవోని (1108) రచించిన *మువాద రాత్, 

అవ్  ఉదబా””, అజ్ జమశకరి (1148) రచించిన “రవీ అల్ 

అబరువో” అను (గంథములు. 

పరిపాలకుల రాజకీయ వ్యవవోరప్మతములు, రాజ్య 

విషయక లేఖావళులు పెరిగినకొలది, అందమయిన వచన 

రచన యొక్క ఆవశ్యకత అధికము కాజొచ్చెను. (ప్రాత 
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కాలవు నిరాడంబరమైన శైలి స్థానమున అలంకార 

యు క్తమెన శె_లి (పభుత్వ వ్యవవోరములందు (పవె 

శించెను. ఈ ఆలంకారిక గద్యురచనలలో ఛందోచి[త 

ములు, సాజా, (అను పాన యుక్త గద్యము) విరివిగా 

నుపయోగమునకు వచ్చెను. 

అలం కారయు క్త రచనలు మఖమా (Maqama) అను 

"పేరుగల విచిత వాజ్మయ సృష్టికి దారితీసెను. ఇది ఒక 

పశాంకిక నాటకమువలె నుండును. ఇందులో కథా 

నాయకుడు (పచ్చన్న వేషముతో రంగమును |ప్రవే 

ించును. ఈ వేషధారినిగూర్చి సూ తధారుడు వివ 

రించును. 

“ముఖమా” అనునది కథాకథన కళయందు అభివృద్ధి 

విధానముగా గనబడుచున్నది. ఈ విధానము అరబ్బీ 

మాటాడు దేశములలో అభిమానాత్మకమై యొప్ప 

చుండెను. వలుతెగల వారి యుద్ధ ములను గూర్చిన (పగి 

స్థామిక పురావృ త్తముల వలెనే, అంతారా (Antara’s) 

యొక్క సాహస కార్యములు, దకిణ అరేలియా రాజగు 

చసెయుఫ్ ఇ బ్నెయాజన్ యొక్క శృంగార విపోరములు, 

బానుహిలాల్ అనువాని శృంగార కథలు-ఇట్టి కథావాబ్ళ 

యము నలుమూలలక, [పాకెను. వీటిని [వజ లుత్సాహ 

ముతో పఠింపనాగిరి, ఈ వర్గమునకు చెందినది, అకేవియా 

వాబ్బయములో నేగాక [పపంచ వాజ్మయ మునందును 

సు పసిద్ధ మైన “వేయిన్నొక్కటిరా తుల” కథా[గంథము, 

ఈ కథలు భారతీయ వస్తుమూలకము లై “వాజారు 

అఫసానాి అను శీర్షికతో [(వాయబడిన పారసీక కథలని 

తెలియుచున్నది. 

తత్వళాస్త్రము = భౌతికశాస్త్రములు := అరబ్బీ గద్యవలెనే 

భాతికశా(న్త వాజ్మయము కూడ (గీకు [గంథముల అను 

వాదములత్రో [పారంభమయ్యును. ఖలీ పావారూన్ ఆల్ _ 

రషీదుచే స్థాపితమై, ఆతని పుతుడగు ఆల్-మామున్ చే 
విన్తరింపబడిన “బెయిత్ అల్ హిక్తా” అను పేరుగల విద్యా 
సంస్థ ఏర్పడినప్పుడు అనువాద కార్య కమములు మరింత 

వృద్ధిచెం దెను. ఖుస్తా.జ్-లుఖా (885) అనువాడు అరి 
స్టాటిల్ రచనలనేగాక గణిత, ఖగోళశాస్త్ర గంథములను 
ముఖ్యముగా “*యూక్షిడూ. |గంథమును ( తతగణి 

తము) అనువదించెను. హునైన్ ఇబ్నె ఇపాఖ్ (978) 

వై ద్య [గంథములతోపాటు ఛేటే రచనలకు అను 

వాదము చేసేను. హుబై అనువాడు వృక్ష, వైద్య 

శాస్త్ర గంథములను అనువదించెను ఈ యుగములో 

పుట్టిన భెతికశ్యాస్త్ర |గంథ సంపద ఎట్టిది యో ఇ బ్నెనదీం 

(995) సంకలితము చేసిన కితాబు _అల్ _ఫిహరిన్లు (గ్రంథ 

ముల పట్టిక) అను |గంథమును చదివినచో తెలిసికొన 

వచ్చును. ఇతడు సాహిత్య, భే“తికశ్యాస్త్ర | గంథ ములను 

గూర్చిన విశేషాంశములను దొరకినంతవరకు సమకూర్చి, 

విషయ దర్పణముగా నువకరించుటకు ఈ గొప్ప (గ్రంథ 

మును సిద్ధముచే సెను. అరిస్థాటిలు గంథములేగాక వేటో 

[గంథ ములు చెక్కు_ గూడ భామాంతరిత ముల య్యెను. 

ఇస్లామీ తత్త్వ వేత్తలపయి శ్లేటోముతము ఎక్కు డు 

[పథావము కలిగించెను. వారి భావాద ర్భము (Ideology) 

నాలుగవ శశాబ్దములోని ఇఖ వాకా-ఎస్ -సఫా అనువాని 

సావాచర్యమున విశేష |క్రమానిత్వమయిన పద్దతిగా వృద్ధి 

చెం చెను. ఈ (వతిష్థాపనము యొక్క ఉద్దేశము నవ ప్లేటో 

నికదర్శనము నమసరించి ఇస్తామిక త_త్త్యభావములను 

రూపింపజేయుటయే. వారు తమ తత్త భావములను 

సం[గహాపరిచి, రసైల్ “ఇఖ్వానాస్ సఫా” అను [గంధ 

ములో పొందుపరచిరి. ఈ [గంథ సంపాదకుని చేరు 

తెలియదు. 

త త్త పశా(న్ర్రమును గూర్చి మొట్టమొదట [గంథరచన _ 

గావించినవాడు ““ఆబు యూనుస్ యాకూబు అల్ కిండి” 

(662). ఇతడు తత్తపశాస్త్రము, వైద్యము, ఖగోళ 

శాస్త్రము, గణితము, గానము మున్నగువాని మీద 

రెండువందల [గంథ ములు (వాసినాడు. ఆ కాలవు (పసిద్ధ 

త త్త్వవే త్తలలో నొకడగు * ఆబుననర్ అల్ ఫరాబి" 

(950) అనువాడు అరిస్టాటిల్ మీద, గణిత, గాన శాస్త్ర 

(గంథ ముల మీద వ్యాఖ్యాన ములు (వా నెను. ఆబు అలీ 

ఇబ్నె సీనా అనువాడు వేదాంతము, త త్త ్వజ్ఞూనము, 

వైద్యము, ఖగోళశా(న్ర్రము, భౌతిక శ్యాన్ర్రము మున్నగు 

సమస్త విజ్ఞాన శాఖల మీద [(గంథముబు రచించెను, తత్త్వ 

విషయ (పతిపాదకమగు కితా బె అష్షిఫా, వెద్యవిషయ 

వివరణాత్శకమగు అల్ ఖనూకా పిట్ టిభ్-అను నీ [గంధ 

ములు మిగుల (పనిద్ధి చెందినట్టివి. ఇవి లాటికాభాషలోనికి 

అనువదింపబడినప్పుడు ఆ యనువాదములు మధ్యయుగ 
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మున యూరపుఖండములో కూడ అత్యంత [పామాణిక 

మెనవిగా పరిగణింపబడెను. 

ఇబహీం అల్ ఫజారి అనువాడు ఖగోళశాస్త్ర విష 

యక కోష్ట ములను (120163) సిద్ద ము చేసెను. ఖలీఫా అల్ 

మన్ఫూరు ఆజ్ఞ [ప్రకారము భారతీయగణిత శాస్త్ర, సంబంధ 

ములగు “సిద్ధాంతి |గంథములు అరల్బీభాషలోనికి అనువ 

దింపబడెను. అల్ “ఖవారిజ్ఞి” అనువాడు ఈ |గంథ ముల 

సారములను రచించెను. అ లెగాం| డయా పట్టణ వాసియు 

గణిత, జ్యోతిష శాన్త్ర వేత్త్రయునగు “టాలెమీ అను గీకు 

పండితుడు రచించిన అల్ “మె జిస్టు” (al majest) అను 

[గంథమును ఇబ్నె మేటరు (829) అనునతడు అరబ్బీలోనికి 

భాపూంతరీక రణముచేయగా, జ్యోతిశ్ళాన్త్రవాజ్మయము 

వెన్నులు వేసి మరింత వృద్దిచెం దెను. అరల్బీ జ్యోతిశ్శాస్త్ర 

జ్ఞులలో గణనీయులు అల్ ఫరఘాని, అల్ బాధాని, ఇబ్నె 

యూనుసుు ఇబ్నె అల్ ప్రైధాం, జేబరు ఇబ్ని అఫ్లా అను 

వారలు. జాగ్దాదు, డమాన్కను, కైరోలందు నమత 

శాలలు నిర్మాణము నొందుటచే ఈ విద్యకు మిక్కిలి 

[పోశ్సావాము కలిగెను. 

ఇతర భ"తిక శాస్త్రముల వలెనే అరబ్బుల వైద్య 

శాస్త్రము గూడ అనువాదములతోను (గీకు భిషబ్బణుల 

పద్ధతి నవగావాన చేసీికొనుటతోను (పొారంభమయ్యెను. 

కాని, అరబ్ విద్వాంసుల | పత్యఖావలోకనము, సాను 

భవము, వై ద్యవిజ్ఞానమునకు ఎంతయు తోడ్పడి, అది 

విశాలము, స్వతం|త ము అగు శాఖగా పుష్టినొం దెను. 

"అరబ్ వై ద్యశిఖామణులు ఓపధీతం|త్రశా(న్ర్రమునందును 

(Pharmocology), రోగలవణశా న్రమునందును 

(Symptomatology) గొప్ప [పావీణ్యమును బొందిరి. 

వారి వైద్యశాలలు, వై_ద్యవిద్యాశాలలు పాశ్చాత్యులకు 

మార్గదర్శ్భకములుగా నెగజెను. జేబర్ ఇబ్నె హయ్యా౯ 

అనునతడు రసాయనశా(న్ర్రమునకు పునాదివేసెను. అది 

(కమ్మకమముగా వృద్ధిచెంది (కొం[గొ తృవిషయములను 

కనుగొనుటకు మార్గ మేర్చ జెను. ఇప్పటి. రసాయన 

శాస్త్రమునకు గల పరికరములును, పరిభామయు అర 

బృీయ రసాయనపండితులు పెట్టిన భికయే. భౌతికచరి త్ర 

యందు (Natural History), వృతశా(స్త్రమునందు, వ్యవ 

సాయ శ్యాస్త్రమునందు అచేవిధముగ (పవృద్ధికలి గెను. 
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తత్వవేత్తల యొక్కయు, వైద్యవేత్తల యొక్కయు 

జీవితచరితలు నిర్శితము లయ్యెను. ఖిప్పి రచించిన 

“తారీఖ్ _అల్ -పుకమాి' అను [గంథమును, “ఇబ్నె అబి 

ఉనై విఆొ రచించిన కితాబె * అల్ _ ఉయూన్ _ అల్ -_ 

అందా" అను (గంథమును తత్సంబంధము లయిన వే. 

భూగోళము_చరి(త్ర : ఖలీఫాల యొక్క తపాలాశాఖా 

వ్యవస్థ, సమర్థమగు ,పభుత్వవిధానమును భెగోళికాం 

శములను (గంథస్థముచేయుటకు పురికొల్పెను. ఇక పుణ్య 

స్ధల సందర్శ్గనాభిలాషులకు తాము పోయెడి దేశములకు 

సంబంధించిన విజ్ఞానము అవసరము కాజొచ్చిను. ఈ 

భౌగోళిక లేఖనములు రవాదారులు, వర్తకవాణిజ్య 
ములు, తత్ [పతిస్థాసన ములనుగూర్చి మాతమే వర్షించు 

టతో తృ ప్తి పడలేదు. అచ్చటి (పజల ధార్మిక, సాంఘిక, 

సంస్కృతీజీవిత విషయములనుగూర్చిన యథార్థ విషయ 

ములను గూడ వర్ణించుచుండెమ. ఇబ్ను ఫాఢ్డ క, అబుదు 

లాఫ్, ఖాసాజి, ఇబ్బు జవీరు, ఇబ్ను బతూతావంటి చేశ 

పర్యటనపరులు (వాసిన (గంథములు అరబ్బుల ధార్మిక, 

సాంఘికవిషయ పరిస్థితుల నుగూర్చి వివరణాత్మక ములయి 

యుండుటయే గాక, తాము పర్యటిం చిన దేశముల 

ఆచారములు, సం|పదాయములు, వ్యవస్థలు మువ్నగు 

నవి తెలుపుచుండను, భూగో ళశ్యాన్త్ర పదజాలమును 

అకారాదిగ (వాసి వివరించిన కేశములు, నిర్మితము 

లయను. బ|కి రచియించిన “మూజం మాస్తూజం" అను 

[గంథమును, యాఖుత్ రచించిన “ము జాం అల్ బుల్లాన్ 99 

అను [గంథమును ఇట్టి తరగతిలోని వే. 

(పాచీనయుగ కవిత్వమును గూర్చిన గాథలు, ఆయా - 

తెగల వంశావళి నివేదికలు చరిత పఠన పాఠనములకు 

దారితీసెను. ఇస్లాం |పొరంభచరిత జ్ఞానమునకు (ప్రవక్త 

యొక్క జీవిత చర్మితమును, ఇస్తాం యుద్ధ ములను 

_ (42802210) గూర్చిన సామిని సమకూర్చవలసిన అగత్య 
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మేర్చజెను. [పవక్త యొక్క జీవితచరిత్రను మహమ్మదు 

ఇబ్ను ఇషాఖ్ అను నతడు రచించెను. ఇది విషయ [కమ 

బద్ధమయిన [గంథము. అరబ్బీయుల చరి[త్ర- భూగోళ 

రచనలు ఒక అపూర్య శాస్త్ర పాయముగా రూపొం 

చెను. చరిత్రకారులు తమ కథనమునందు వేర్వేరు పద్ధ 

తుల నవలంబించిరి. ఐతివోసికుల పరంపర చెప్పినది చెప్పి 
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నట్టుగనే లిఖంచుట ఒక నిధముగాను, స్థానిక విషయ 

ములు, మవోపురుషుల జీవిత వరికీలనములు “మొదలుకొని 

(పవంచ చర్మితలవరకు కాల కమానునారముగా కథనము 

చేయుట మరియొక పద్ధతిగా నుండెను. 

మంగోలుల దండయా[తల ఫలితముగ 1258 లో 

బాగ్గాదు పతనము చెందిన తరువాత, సంస్కృతీ కే్యదము 
తీరిగి సిరియా, ఈజిపులకు మారెను, 

వాజ్మయ స్వరూవ న్వభావములునుమార్చు లనుబొం చెను. 

రాజకీయ కల్లోలములు, అశాంతిక ర పరిస్థితులు ఎన్ని 

ఉన్నప్పటికిని విద్వాంసులయినవారు పూర్వకవి [ప్రణత 

[గంథములను పరికీలించుచు, వాటివయి వ్యాఖ్యానము 

లను రచించుచునే యుండిరి. ఈ యుగము నూతన 

రచనానృష్టికిగాక [కోడీకరణమునకు ఎక్కువగ (పభ్యాతి 

చెందియున్నది. హిజరిరి వ శతాబ్దములో నూత్న భావము 

లను, నూతన విధానమును అరబ్బీయ చరిత - భూగోళ 
రచయితలకు చూపిన చరి[త కళానిపుణుడు ఇబ్ను 

ఆ కారణమున 

ఖాల్డూన్ (1406) అనునతడు. చరిత సంఘటనలను ఎట్టు 
పరిశీలించవలెనో ఇతడు కొన్ని నిబంధనలను ఏర్ప రచెను. 
సాంఘికశాస్త్ర విషయ సిర్ధాంతములను |పతిపాదించెను. 

ఈ సిద్ధాంతముల ననుసరించి (పాచ్యులెగాక పాళ్చాత్యు 

లును ఇప్పటికిని నడచుచున్నారు. 

ఇండియాలో (ప్రభవించిన అరబ్బీ సాహిత్య స్వభా 

వము :- (ప్రాగిస్తామిక శాలమందును, బఐస్లామిక కాల 
మందును ఇండియా దకషిణ తీరములు అచేబియాతో 

వ్యాపార _సంబంధములను కలిగియున్నను, సింధు, 

ములాకా, జేలూచిస్థానము తప్ప, ఇతర భాగములు 

అరల్ఫీ భామ మాట్లాడువారి [పభుత్వములో [వత్యవతముగ 

లేకుండెను. కావున పారసీ మాతృభాషగా గల |పభువుల 

పోషణ భాగ్యము అరబ్బీ భాషకు లభించలేదు. వడవ 

శశాబ్దమునాటికే అరబ్ సా|మాజ్య మునకు చేర్చ బడిన 

ఇండియా ఉత్తర భాగములుకూడ ఎంతోకాలము వారి 

రాజకీయాధిపత్య మున నుండలేదు. ఈ కారణమునను, 
దతీణ భారతములోని అరబ్బుల వా సస్థానములును 
వ్యాపారములును వర్తక వాణిజ్యములవరశే పరిమితము 

లగుటచేత, ఆ నాటివారి విద్యావివేక పరిశమములను 
గూర్చి ఏమియు తెలియదు. కాని స్థానిక భాషలలోనుండి . 

% 

తీసికొనబడి అరబ్బీభాషలో చేరిపోయిన కొన్ని పదములు 
మా(తము కనబడుచున్న వి, భౌగోళిక, రాజకీయ 

అవరోధము లెన్నియున్నను, భారతీయ ముస్లి ములలో 
మత సంస్థల యొక్కయు, మ తాధ్యయనము యొక్కయు 

భాషగా అరబ్బీ భాషయే వాడుకలో నుండెను, 
ఉమయ్యద్ , అబ్బాసీదుల కాలములో కొందరు భారకీయ 

మహమ్మదీయులు అల్ .హిజాజుకును, ఇరాకుకును పోయి 

అచ్చట స్థిరనివాన మేర్పరచుకొని కవులుగా, గద్య 

రచయితలుగా (ప్రసిద్ధి కెక్కిరి. ఇట్టి వారిలో అబు అతా 

అల్ సింధి యను నతడు కవి; హానకా అల్ సఘాని 

(1252) అను నతడు శబ్దశా(న్త్రవే శ్ర (9110108130 ; నఫీ 
యుద్దీన్ అల్ హింది (1815) అను నతడు న్యాయశాస్త్ర 

పారగుడు. ఆశే అరబ్బు విద్వాంసులును ఇండియాకు 
ఏతెంచి, అరబ్బీ భాషలో అమూల్య [గంథ ములను 

రచించిరి. అల్బరూని హిందువుల సంస్కృతిని, విద్వత్తును: 

(గహించుటకును, తాను (వాయదలచిన కితాబె - అల్ - 

హింద్ అను పుస్తకమునకు విషయసేకరణార్థము 
ఇండియాకు వచ్చెను. ఇండియాలో వోడిత్ |పవచనము 
లను వ్యా ప్ర్తికి చెచ్చుటకు 'షంసుద్ది౯ అనువాడు ఈజిస్ట 

నుండి ముల్తానుకు వచ్చెను. అయినను, ఘజనవీడ్ 

(988 కీ. శ.) మొదలుకొని మొగలు వంశము (1589) 
వరకును ఇండియాలోని ముస్లిం [పభుత్వముల కాలములో 
భారతీయ ముస్లి ములు అరబ్బీ వాబ్బయములో ఎట్టి 

ఉపజ్ఞాయుతములయిన గంథములను రచింపలే దు. 

వచనము, పద్యము, త త్త్వశాన్ర్రము, భతికళా(న్హ్ర్యములు 

మున్నగువానికి నంబంధించిన అరబ్బీ వాజ్మయ శాఖలలో 

హైందవ మున్సిములు (వసిద్ధిపొంద లేదు. ఈ వాజ్మయ 

శాఖా [గంథములమీది వ్యాఖ్యానములను సమీకరణ 

చేయుటయే తమ క ర్హవ్యముగా పీరు వరిగణిం చుక్రొనిరి. 

భారతీయ ముస్లింల వృదయమునకు తర్కశా(న్ర్రము 
నచ్చినది. ముహిబుల్లా బివోరి (1707) సుల్లం అల్ ఉలూం 

అను (గంథ మును (వా నెను. ఇది యిప్పటికిని తర్క 

శాస్త్రమున [పొమాణిక గ్రంథముగా పరిగణీంపబడు 

చున్నది, 

నర్ బె సాలమకా నిజాముద్దీకా, ఆలియా, నాసిరుద్ది౯ా 

చిరాగ్ దిహిలెవి, షి హోబుద్దీన్, అమీరు ఖును అనుజారి 
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అరబ్బీ పద్యఖండములు మనదనుక వచ్చియున్నవి. వీరే 

గాక, అరబ్బీలో తమ కావ్యముల యొక్క దివానులను 

(కూర్చులను, నంతరించి పెట్టిన కవులును గలరు. మొహ 

న్ముదు బి అబ్దుల్ అబీజు, (మలబారు, 10వ శతాబ్దము), 

సయ్యదు ఆలీఖాకా ఇజ్నామాసం (1705), సయ్యదు 

అబుదుల్ జలీల్ బిల్లామి (1/15) సయ్యదు గుల ౩౦ ఆలీ 

ఆజాదు (1785) అనువారు అట్టి కవులు. ఈ కవులంద 

రును పార్శీ కవిత్వము వలన [పభావితులయి యుండిరి, 

వీరి కందరకును, శబ్దార్హాలంకారముల యందును, పార్శీ 

పద్య విన్యాస వైఖరి యందును పీతి మెండు. మలబారు 

కవియగు మొవహామ్మదు అరబ్బీ భాషలో ఒక మత్నవి 

(ఇందు 500 పద్యములు గలవు) అను కావ్యమును రచిం. 

చెను. ఈ కావ్యమునందు కాలికట్ జా మొరికా బుడత కీచు ' 

లతో జరిపిన పోరాటములును, అతనికి ఇసన్లాంమతము నె 

గల |పీతియు వర్ణితములై నవి. ఇబ్నెమాసం కవియొక్క 

“ఆల్ బదీయాల్ ” అను కావ్యమునందు, అలంకార చిత 

కల్పనలకు ఉదాహరణములు సంకలితముచేయ బడినవి. 

ఇతర కనుల వలెనే ఆజాదు కూడ అలంకార గర్భితముగా 

(వాయుట యందు అమి తేచ్చ గలవాడు. ఈతడు హింది 

భాషలోను, సంస్కృత భావలోను గల ఉపమానములను, 

అలం కారములను తన - అరబ్బీ కవిత్వములో (ప వేశ పెట్టి 

నాడు. భారతీయ ముసల్మానులు ధార్మిక [గంథ పఠన, 

పరిశీలనములకు కలిగించినదోహాదము మిగుల .విలువగలది. 

నూత్న భావోదయము (1798-1855) : 1/98 లో 

అరబ్బులకు పాశ్చాత్య సంస్కృతీసంనర్గము మరల కలిగిన 

నాటినుండియు అరబ్బీ వాజ్మయమునందు ఆధునిక విధాన 

ముల కన్గుగుణములయిన మార్పులు (పారంభమయ్యైను. 
ఈ నవీనత ఇప్పుడిప్పుడే ఈజిప్టు రంగమందు (పారంభ 

మయినది. యూరోపియకా పద్ధతుల (పశారము. పాఠ 

శాలలు స్థాపించుట, వార్తా పతీకలు వేగముగా వ్యాప్తి 
చెందుట, ఆధునిక ఐరోపీయ (గంథ రాజములను అరబ్బీ 

_భామలోనికి అనువదించుట - ఇవియే నవీన తావ్యా ప్త్కి 

కారణభూతములు. అను పాసాల౦కార భూయిష్ట్ట్రమెన 

అరబ్బి భాషాసాహిత్యములు 

అబుల్ అర్హురు నందు గావించిన [పబోధ ఫలితముగా 

కురాకా, న్యాయ శాస్త్రము, ఐస్లామి క తత్త ప్రశౌ(స్త్ర 

ములవైై [(వాయబడిన ఛావ్యములు, నూత్నపద్ధతిలో 

సమన్వయము పొందసా ను, [పవకల యొక్కయు, 

కవుల యొక్కయు, పండితుల యొక్కయు రచనలను 
తులనాత్మక ముగను, పరిశీలనాత్మక ముగను, పఠించుట చే 

శాస్త్రీయ వరిశోధనకును, ఆధునిక విమర్శన విధానము 
నకును, అంకురార్చణము జరిగను. కాల్చనిక కథా 

(fiction) రంగమునందు అరబ్బీ సాహిత్యము మీద 

యూరోపియను [పభావము 

చున్నది, కళాత్మక ముగ కథావిరచనము చారి తక నవల 

లతో (ప్రారంభమైనది. ఐరోపా దేశములలో విచ్యార్ద 
నము చేసిన అరబ్బుపండితులు (ఫంచ్చి, ఇంగ్లీషు, జర్మన్, 

ఇటాలియన్ భాషలలోని (గంథములను అరబ్బీ భావలోనికి 

అనువాదము చేయసాగిరి. అల్మాన్ ఫాలూటి, 

అజ్జయ్యాత్ , అల్ మాజిని అనువారలు యూరోపీయ 

అద్భుత క థాసాహిత్యమును (Romance) తమ అభి 

రుచుల కనుగుణముగా అనువదించుటకు మార్షదర్శకు 

తరువాత తొఫీఖ్ అల్ వాకీం, అల్ మాజిని, 

త మూరు అనువారు శేవలము ఈజిప్టు 

స్పష్టముగా శానిపించు 

లయిరి. 

అహామదు 

. దేశమునకు చెందిన స్వతం[త కల్పనాకథలను నిర్మించిరి. 

(పాచీన గద్య రచనా విధానము విడువబడినది. ఇప్పటి ' 

పార్మిశామిక యుగమునకు తగినట్లుగా సులభ, సరళ 

రచనలు ఆ స్థానము నాకమించినవి, చీకు మవామ్మదు 
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ఈజిప్టులో నాటకళాల ఏర్పాటయినతరువాత, ఫిల్ము 

కం ె నీలు, "రేడియో శేం[దములు, నాటక సాహిత్య 

పరంపర, నాటకకథలు, పిల్ముకథలు బయలు వెడలిన వి. 

గద్యవలెనే ఆధునిక పద్యరచనయు (ఫెంచికవుల 

రచనలను పల్లెటూరి పాటలుగా (22821) అరబ్బీక రణము 

చేయుటతో (పారంభమయినది. సం[వదాయ సిద్ధముగా 

వచ్చుచున్న ఖసీ దాపద్ధతిని అదే ఛందోలంశారములతో 

సాగించుచుండినను, అధు నిక భావ విశేషములును, 

ఐస్థామిక  యూరోపీయ తత్త్వసమ్మేళనమును పద్య. 

కవిత్వములోనీకి గొని తేబడెను. |పాతపద్ధతుల |పకారము 

-శేయగీతికలు (Odes), శోక రసాత్మక గీతికలు (Elegy), 

ఫో[తములు _(Panegyrics), గీతమాలికలు. (Sం॥1ets) 

యభథాతథముగా రచితము లగుచున్నను, వాటితోపాటు 

దేశభక్తి భౌతిక, రాజకీయ, సామాజికవిషయములు 

కావ్యవస్తువులుగా నుండుట హర్షణీయము. అల్ -బరూది 



అరవిందుడు 

(1889-1904) హాఫీజు, పోఖి (1868-19 8 2) వంటే 

ఈ యుగపు కవి శిరోమణులు అరబ్ జాతీయతను గూర్చిన 

గీతములను గానముచేని, అరబ్బులకు వారి నాగరికత 

యొక్క గత వై భవోదంతమును న్మరణమునకు తెచ్చిరి. 

ఆధునిక కవులు ఛందోరహితమయిన (Blank) కవితను 

అనునరించుటకు [పయత్నించుచున్నారు. 

ములకు గణములకు నంబంధించిన కట్టుబాట్లను (తెంచి 

వేయుటకు ఉద్యమించుచున్నారు. ఈ |పయత్నములు 

సఫలమగునా యనునది ఊహకు వదలవలసిన విషయము. 

కాని అరబ్బీపద్యములకు (ఛందస్సుకు, గల (పత్యేక 

లకణములు మానిపోకుండ నిలుపుట, అరల నిక 

యూరోపియన్ విధానములను ఎక్కు_వగా (ప వేళ బట్టు 

ఆధునికోద్దేశము లయి యున్నవి. 

శద్షాలం కార 

డొ. ఎం. అ. ఎం. 

అరవిందుడు := కొన్నగరు అనునది హుగ్లీ జిల్లా 
యందు (పజాబాహుళ్యముతో గూడిన ఒక చిన్న పట్ట 

ణము. ఇక్కడనే జగద్విఖ్యాతులయిన రామక్ళష్హ పరమ 

హంస, రాజూారామమోాహనరాయలు _- ఉభయులు' జన్మిం 

చిరి, అందుచే ఈ |పదేశము సుప్రసిద్ధి నందినది. ఆ కొన్న 

గరులో , ఒక సుప్రసిద్ద్ధమగు *ఫ మ్” 

న్. కీ. శ. 15040 నం.న 

కృన్ణధనఘోష్ అనునతడు జన్మించెను. 

అతడు బుషి రాజనారాయణ బోను 

యొక్క వెద్దకూతురగు (శ్రీమతి స్వర్ణ 
లళాదేవిని వివావామాడెను. కృష్ణధన 

ఘోద్ యం. బి. వి. యస్. డి గీని 

పొందిన తరువాత ఉన్న తతర వైద్య 

విద్యను సంపాదించు నిమి త్త మె 

ఇంగ్లాండునకు పోయి అచటి అబర్జీన్ 

విశ్వవిద్యాలయమునందు యం. డి. 

డిగీని సంపాదించుకొని భారత దేశము 

నకు తిరిగివచ్చెను. ఇతనికి పాశ్చాత్య 

నాగరకతయందు అత్యంతమయిన ఆదరము, భారతీయ 
సంస్కతియందు అనాదరము ఏర్ప డెను, 

జననము :- 1872 నం.రం ఆగన్గు 15 వ ేేది 

గురువారం ఉదయం 5 గంటలకు కలకతాలో ఈ దంప 

తులకు మూడవ కుమారుడుగా (శ్రీ అరవిందఘోషు 

జన్మీం చెను. కృవ్వధనమోషు పాశ్చాత్య వీ ద్యావిధానము 

నందు సంపూర్ణాభిమానము గలవాడు. అందుచే అతడు 

అరవిందుని, అతని సోదరులను డార్జిలింగులోని లో టో 

కా న్వెంటు పాఠశాలకు వంపించెను. అప్పటికి అరవిందుడు 

5 సంవత్సరముల [పాయము కలవాడు. పాఠశాల 

యందును,  'భోజనశాలయందును ఘోషు సోదరుల 

యొక్క న్నేహితు లందరును ఆంగ్రబాలకులై యుండిరి. 

తనదేశములో నే ఒకవిధముగా [వవాసియై అరవిందుడు 

క్ వ వట ఇంగ్లీషులోనే తొలిమాటలు ఉచ్చరింప మొద 

లిడెను. 

విద్యార్థిదశ := 18719 నం. న కృష్ణధనుడును, ఆతని 

భార్యయు తమతో అరవిందుని, ఆతనిసోదరులను ఇంగ్లండు 

దేశమునకు తీసికొనిపోయిరి. అచ్చట మాంచెష్టరునందు 

అరవిందుని, ఆతని సోదరులను | జెవెట్సు అను ఆంగ్ల దంప 

తుల సంరతణమునం దుంచిరి. అరవిందునికి ఆ దంపతుల 

వలన వ్యరి కి గత శిక్షణము లభించెను. (దె వెటు లాటిను 

భాషయందు గొప్ప విద్వాంసుడు. అందుచే అరవిందుని 

కాతడు లాటినునందు గట్ట పునాదిని నిర్మించెను. 

(డెవెటు దంపతులు ఆస్ట్రేలియాకు పోయిన సందర్భ 
మున అరవిందుడు లండనునందలి సెయింట్ పాల్ పాఠ. 

శాలకు. పంపబడెను. అరవిందుని యోగ్యత, (పతిభ, 
అచ్చటి [ప్రధానో పాధ్యాయుని ఆకర్షించెను. [పధానోపొ 
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ధ్యాయుడు అరవిందునికి స్వయముగా (గకుభాసును 

బోధింప మొదలి డెను. సత్వరముగ ప్రధానోపాధ్యాయుని చే 

ఉన్నత తరగతులలో ఆరవిందునకు |పవేశము కల్పింప 

బడెను. ఇట్లు అరవిందుడు బాల్యమున నే (గీకు, లాటిన్ 

భావలలో పాండిత్యము సంపొాదించుకొ నెను. పిదప 

లండనునందలి కింగ్స్ కళా శాలలో [పవేశించెను. అచ్చట 

అతనికి సంవత్సరమునకు 80 పొనుల చొప్పున విద్యార్థి 

వేతనము లభించెను. 

ఆంగ్ల సారస్వత మందలి పద్యక వితను, కల్పనాత్శక 

వాజ్మయమును, (ఫెంచి సారస్వత మును, ఐరోపా యొక్క 

[పాచీన = మధ్య - ఆధునిక యుగముల చరిత్రమును చదు 

వుటయందు అరవిందుడు (పత్యేక (శ్రద్ధను వహించెను. 

కింగ్స్ కళాశాలయందు (గీకు, లాటీను భాషలలో పద్య 

రచనా విషయమున నంవత్సరమునకుగల బహుమతుల 

నన్నింటిని ఆతడు పొంచెను. 1895 సంవత్సరములో 
(గీకు, లాటిన్ భాషలలో ఉత్క_గ్షావధిక - అంక ములను 

కూడ అతడు పొంచెను. పిదప ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ 

పరీకయందు |పతిష్థతో ఉ త్తీర్ణుడయ్యను, కాని, ఆ విష 

యమున అతనికి సవాజమైన అభిని వేశము లేద య్యెను. 

అందుచే ఆ బంధనము నుండి విముక్తిని బొందదలచి 

న్యయముగ ఐ. సీ, యస్, పరీథను నిరాకరింపక యు కి 

యు క్రముగ గుజ్జప్పు స్వారియందు తనకు యోగ్యత లేదను 

విషయమును అధికారుల దృష్టికి "తెచ్చెను. 

అరవిందుడు ఇరువది సంవత్సరముల [పాయముననే 

అసాధారణమయిన విద్యా యోగ్యతలను గడించుకొ నెను. 

జర్మను, ఇటాలియను మున్నగు ఇతరములయిన ఐరోపా 

భాషల యందు కూడ అతడు గొప్ప (పావీణ్యమును పొం 

చెను. సం|గహాముగా చెప్పవలయునన్న అనంఖ్యాకము 

లయిన పాశ్చాత్య సంస్కృతి నిధానములను న్వవళ 

మొనర్చుకొనుటకు అవసరమయిన ఉత్తమ జ్ఞాన సాధన 
ములను అతడు ఆర్టించెను. 

తండి యొక్ట_ ఆర్థిక దెర్భ్చల్యమును బట్టి అరవిండుదు 

ఉద్యోగ సంపాదనము కొరకు యత్నింపవలసి వచ్చెను. 

ఇంతలో బరోడా మవోరాజు ఐన స్వర్గీయ (శీ సాయాజీ 

రావు గాయ క్వాడ్ ఇంగృండునకు వచ్చుట తటస్థించెను. 

అయ్యవ కాళమును . పురస్కరించుకొని "జేమ్చుకాటను 

సంఘములను 
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అరవఏందుడు 

సహాయమున అరవిందుడు గాయక్వాడ్తో పరిచయ 

మును ఏర్పరచుకొనెను. ఇంగ్లండులో నుండగనే అర 

విందునిచే ఆంగ్లములో రచింపబడిన వద్య సముదాయము 

అతడు భారతదేశమునకు వచ్చినతోడ నే పు నకరూపమును 

ధరించెను. అరవిందుడు రచించిన కావ్యములలో మిర్లిటా 

గీతములు, విషాదాంత [పేమ అనునవి పేర్కొనదగిన వై 

యున్న వి, బరోడాలో రాజకీ యోద్యోగిగను, కళా శొాలా 

చార్యుడుగను ఉన్నపుడు అరవిందుడు బహునిధములగు 

సారస్వత రచనలను కావించెను. 

రాజకీయ జీవితము: మొట్టమొదటి నుండియు వ్య క్తి 

గత మోకము గాని, వ్యక్తి సంపత్తి గాని, శ) అరవిందు 

నకు ఉన్నత లత్యుముగా తోచలేదు. మిక్కిలి అవమాన 

కరమగు సేవా ధర్మమునుండియు, అజ్జానాంధ కారము 

నుండియు, స్వదేశీయులను విముక్తులను ఒనర్చుటకై_ 

యత్నించుట తన ముఖ్య క _ర్హవ్యముగా ఆతడు గు _ర్జీం 

చెను. తనపేరు వెల్ల డించకుండ [పజాపతికలలో రాజకీయ 

విషయములను గురించి అతడు [వాయుచువచ్చెను. 1902 

మొదలుకొని శ) అరవిందుడు రాజకీయాందోళనము 

లలో [పవశించుట క్రై యత్నించెను. రాజకీయ చర్యల శై 

నిర్మించుటకు & ద్యు కుల యున్న 

వురోగాములగు నాయకులతో అతడు చేతులు కలిచెను. 

బహిరంగముగా ఆతడు చేయగలిగినది 

నుండెను. ఈ రహన్య రాజకీయ సంస్థ యొక్క. కార్య 

[కమమున౦దు స్వరాజ్య సంపాదనము, విదేళవస్తు 

బహిమ్మరణము, _న్వదేశోద్యమము అనునవి (ప్రధాన 

లవ్యము లై యుం జెను.- స్వరాజ్యమనగా (శ్రీ అరవిందుని 

దృష్టిలో మితవాదుల భికుకవిధానము కాదు. సంపూర్ణ 

స్వాతం|త్య మే జాతీయ సంస్థ యొక్క [పధానలజ్యుము 

కావలయు నని ఆతడు విశ్యసించెను, 

లార్జుకర్ణను యొక్క వంగవిభజన రూపమైన 
దురహంకార చర్య వంగదేశము నంతటిని ఏకముఖ ముగ 

కలవరపరచెను. ఈ వంగదేశ విభజన విషయక మైన 

శాసనము రద్దగువరకు పోరాటమును సాగించుట్యై_ 

నిశ్సయింపబడేను. 1905 వ సం॥రం అక్టోబరు 16 వ 

తేది ఉపవాసములతోను, శోకములతోను,' |ప్రతీకార 

సూచకమగు దినముగా జరుపబడెను. (శ్రీ అరవిందుడు 

తక్కువగా 



అరవిందుడు 

1904 - 1906 నం॥లలో జరిగిన కాం|7ను సభలకు 

వోజరయి, అతివాదపతముయొక్క చర్చలయందును, 

చతుస్సూ[త(పణాళికా నిర్మాణము నందును (ప్రముఖ 

మైన పాతను వహించెను. న్వరాజ్యము, జాతీయ విద్య, 

న్యదేశీయత, విదేశవస్తు బహిమ్మరణము అనునవి చతు 

న్న్బూత్రములు, 

1906 వ నం॥లో శ) అరవిందుడు బరోడాయందలి 

ఉద్యోగమునుండి విరమించుకొని కలకత్తాకు వచ్చి “వందే 

మాతరం” అను ప్మతిక యొక్క నవేయ సంపాద 

కత్యమును స్వీకరించి, జాతీయపతమునందు సభ్యుడుగా 

(పవేశించెను. ఆత్మవిశ్వాసములేక  చెల్లాచెద రై యున్న 

కాం|7ను సకములలో ఆతడు తన ఉజ్జ్వలాదర్శములను, 

నంధివరతుల నంగీకరింవని తన జాతీయ భావములను, 

కొంతవరకు రగుల్కొలిపెను. జాతీయ నాయకులను 

సమావేశపరచి. దేశమునకు ఆతడు ఒక విప్లవాత్మక 

కార్య [కమము ను సిద్ధపరచెను. (శ్రీ అరవిందు డిట్లు 

ఆకస్మికముగా అతివాద జాతీయత యొక్క మహో తత్త్వ 

వేత్త అయ్యెను. వంగ విభజనము యొక్క (పతి ఘటనము 

నకు చిహ్నముగా ఏర్పడిన జాతీయ కళాశాల కతడు తొలి 

[పధానాచార్యుడా యెను. కాని త్వరలో ఈ కళా శాలను 

వదలి సంపూర్ణముగ రాజకీయ ములలో నిమగ్ను 

డ య్యిును. 

తెరమరుగునుండి “వందే మాతరమ్' అను గీతము 

బయలు వెడలి ఒక్కుమ్మడిగా వ్యాపించి పతి భారతీ 

యుని జిహ్వా గమున నాట్యమాడ దొడ గాను. నిజమునకు 

“వందే మాతరమ్" అను వతికకు వెనుకనున్న ళక్తి (శ్రీ 
అరవిందునిదే. ఇతని నంపాదకీయములును, ఇతర రచన 

లును [పజల |పశంసల నందుకొ నెను, ఆంగ్లో-ఇండియన్ 

పత్రికలకు నై రాశ్యమును కల్పించెను. కాని పభుత్వమిక 

“వందేమాతరమ్ అను ప [తిక ను ఉ'పేతీంపజాలక్ర 

పోయెను, అందుచే న్యాయవిచారణ సథలో అరవింద్యు 

నివై నేరారోవణము (Prosecution) (పొరంభమయ్యెను. 

కణ కాలములో శ) అరవిందుని “పేరు నమ న్తజాతి 

యొక్క చెడవులపెనను నడయాడ దొడ7ను, భరత 

ఖండము యొక్క నలు చెసలనుండియు |ప్రశంనలు, అభి 
నందనములు (పతిధ్వనింప సాగెను, స్వర్గీయ టాగూరు. 
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కవియు ఆతని కభినందన ములు వెల్లడించెను. రా ప్రియ 

[పథాన దండ నాధి కారి శ) అరవిందుని నిర్దోషిగా నీర్ల 

యించుచు తీర్చు చెప్పెను, 

1907 లో, లోకమాన్య బాలగంగాధర. తిలకు 

యొక్కయు, శ) అరవిందుని యొక్కయు నాయ 

కత్వములో నడచు జాతీయ పురోగాములకును, మిత 

వాదులకును మ ధ్య గల ఆదర్శ విషయకములయిన 

భేదములు అంతకంతకు (వస్ఫుటములు కాసాగెను, 

1907లో సూరతు కాం గెనులో, తుదకీవై షమ్యములు 
ఒక పరిణతరూసము నొందెను. నూరతు కాం| గెనునుండి 

అరవిందుడు వా _స్హ్తవమునకు యావ ద్భారత నాయకు 

డుగా వలువడెను. అప్పటినుండియు ఇతనియందు 

జనతకు (శ ద్ధాభ క్రులు, లత్యు గ"రవములు, న|మభావము 

ఇనుమడించెను. వెడలినచోట నెల్ల ఇతడు మహోరాజోచిత 

మయిన గొరవ (పపత్తులను పొందుచుండెను. తిలకు, 

లజపత్ రాయ్, బిపిన్ చందపాలు మున్నగు మహానీయు 
లతో నరానరిగా చేతులుకలిపి ఇతడు వనిచేయదొడ ను. 

రాజకీయ సిద్దాంత ములు {a (శ్ర అరవిందుడు వంగ 

దేశములో శేజోవంతమును, ఆత్మళ క్షి సంపన్న మును 
అగు [పయత్నము యొక్క జ్వాలను రగుల్కొలిపి దానిని 

విద్యుదుజ్జ్వలితము గావించెను. చాలవర కతడు గాంధీ 
మహాత్ముని రాజకీయ చర్యా విధానములను, ముఖ్య 

ముగా సాత్త్విక నిరోధమును, ఆతనికంచు ముందుగనే 
(ప వెళ సెళ్లైను. దేశములో నీచాణములై యున్న ఆధ్యా 

త్మిక శక్తులను మేలుకొల్పెను. కాని, గత్యంతరము 
లేనిచో డౌర్గన్యమును |పయోగించికూడ స్వేచ్చనుపొందు 
హక్కు జాతికి కలదను స్వాభిబాయమును ఆత డెన్న 

డును దాచియుంచలేదు. శ) అరవిందుని ఈ భావము 

లోకమాన్యతిలకు యొక్క భాన ముతో తుల్య మైనదిగా 

నుం డెను, “అత్ఫున్న తాదర్శ ములో “శాంతి ఒక భాగము; 

కాని, అది ఆధ్యాత్మీకముగాని, కనీనము మానసికము 

గాని అయిన మూలమువై ఆధారపడియుండవ లెను. 

మానవ స్వభావము మారనిచో శాంతీమార్గ మేమా[త్రము 

ఫల పదము కాజాలదు. జనులు శాంతీమార్గ్లమును ఓక 

మానసిక సూ[తముగాగాని, అహింసాత త్త షముగాగాని 
అనుప్పింప జూచిననాడు అది అపజయమును పొందును. 



అపుడు పూర్వమునందుకం ఆను గురుతరమయిన అనర్థ 

మేర్చడవచ్చును” అని అరవిందుడు వాదించెను. సామ 
రస్య సంపాదనమునందుగూడ  అరవిందుడు వెనుదీసి 

యుండలేదు. 'కాం|గసునందలి రెండు పతములను మరల 

ఒకే సామాన్య నాయకత్వము క్రిందికి దెచ్చుటకు ఆతడు 

నర్వళ క్రులను వినియోగించుటకు సంసిద్దు డె యుం డను. 

(గామ సమితుల నేర్పరచి స్వరాజ్య సిద్ధాంతమును వాటి 
ద్వారమున దేశమున వ్యాపింప జేయుటయందుగల 
[పాముఖ్యమును ఆతడు గహించెను. “స్వరాజ్యనాధన 

మందు మనము [గామమును పునాదిగా జేయవలెను. 

“గామమును నిరత్యుముచేయుటి అను పాత పొర 

పాటును మనము తిరిగి పడకూడదు. [గామమును మనము 

పరినర భాగముల జీవనముతో అనుబంధింప చేయవలెను. 
ఐకమత్యము స్వరాజ్య సౌధ నిర్చితికి మూలము” అని 

శ్రీ అరవిందుడు నొక్కి వక్కాణించెను. 

నంఘటన లిప్పుడు పూర్వ నిర్లీత సిధ్రాంతములకు 
అనుగుణముగా శీ ఘముగా చరింపనా రంభించెను. రాజ 

[దోహము హాద్దుమించి చెలరేగ నారంభించెను, దీనితో అధి 

కారులు భయ భాంతులై 1908 మే, 5వ తేది ఉద 
యము 5 గం.లకు (శ్రీ) అరవిందుని బంధించి మిత్రవర్ష 

ముతో ఆతని ఆలిపూరునకు వంపి అక్కడ నున్న చెర 

సాలలో నుంచిరి. నుప్రసిద్దుడును, [క్రిమినల్ న్యాయ 
వాదియునగు న్వర్గీయ ఎర్డ్లీ నార్టన్ [పభుత్వపతపు 
న్యాయవాదిగా నియమింపబడెను. జిల్లా మేజి స్ట్రేేటు 

స్థానములో వనిచేయుచున్న బర్జీ నేరారోవణములను 
[థువవరచి, సెవషన్సుకు (శీ) అరవిందుని, తదితరులను 

విచారణకై. వంపించెను. నసెషన్సు. న్యాయాధి కారియగు 

బీచ్ క్రాఫ్ట నెదుట విచారణ జరిగను. “దేశబంధు” 
అని తరువాత నుప్రసిద్ధినొందిన చిత్తరంజన్ దాను 

అరవిందునికి కారాగార విముక్తి సంపాదనమున మిగుల 

తోడ్చ డెను. అలిపూరు కారాగారమున గడచిన సంవత్సర 
పరిమిత కాలము (శ్రీ) అరవిందుని జీవితము నందు మిక్కిలి 

(ప్రధానమెనది. ఇచట అతని జీవితము అంతర్ముఖమెై 

అనంతరీతుల ఆధ్యాత్మిక జీవితము యొక్క సంపూర్ణ వి కా 

సమునకు దోహదమొనగినది. ఇచ్చట వీరికి లభించిన 

దివ్యానుభవములు వీరి భవిష్యజ్టీవిత మార్గమును నిర్ల 
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అరవిందుడు 

యించినవి, ఈతడు వీటిని “కర్మ యోగి” వ్యతిక ద్వార 
మున లోకమునకు అందిచ్చెను. 

ఆధ్యాత్మిక జీవితము : [పభుత్వము అరవిందు నేదో 
వ్యాజమును పురన్క రించుకొని నిర్భంధింప వలయునని 

పట్టుపట్టి యుండుట స్పష్ట మెనప్పటి నుండియు అతడు 

ఎచటనో అజ్ఞాత వాసమునందుండియే తన కార్యములను 

నిర్పహించుచుండెను. కడకు ఒకటి శెండు మానములు 

చం[దనగరునం దుండి, 1910 ఏపిల్ 4 వ శేదినాడు 

అతడు పుదుచ్చేరి యందు [పవేశించెను. ఇచటనే నిర్యాణ 

పర్యంతము అతడు తన యోగసాధనమునుకొనసాగించెను. 

పుదుచ్చేరిలో (శ్రీ) అరవిందుడు గడిపిన కాలమందు 
బావ్యా ఘటనలుగా లోకమునకు తెలుపదగిన అంశములు 

1914 వ సంవత్సర 

మున [పారంభింపబడిన “ఆర్య. అను మానప తిక దార 

మున అరవిందుడు తన తత్త దర్శన యోగమార్షములను 

గూర్చి లోకమున శెరిగించెను, 

(శ్రీ అరవిందుల తత్త్వ దర్శనము |పాచీనకాలము 

నుండియు మనకు సం[కమించిన ఆ ఛ్యాత్మిక సత్యముల_వై 

ఆధారపడి యున్నది. అరవిందుని త త్త ప్రదర్శన మిది : 

ఈ సకలనృష్టి కిని కారణమైన మూలత త్య మొక్క టియే = 

వకం సత్ _ దినిని సచ్చిదానందమని వ ర్త ౦పవ చ్చును. 

ఇదియే అద్వితీయ మైన చైతన్యము లేక [బహ్మము. 

అనంత|పకారమై సతత పరిణామములకు లోనై, కొంత 
జడ మె, కొంత స|పాణమై, అజ్ఞానము,కోక ము, మోహము 

మున్నగు అశుభములకు వేతమె తోచు ఈ సర్వమును, 
అదుతమును, నిత్యము, అనంతమును ఐన చైతన్యమే, 

“దివ్మా వేదం విశ్వమిదం వరిష్టం'. ఇంత అనుభవ విరుద్ద 

మైన. మాటయొక్క నత్యమును (గహించుట, చేరుట, 

మానవుని చేతన ద్వారమున నే జరుగవలయును. (పమో౬ 

ణురాళ్మా చేతసా వేదితవ్యః). మానవుడు తన ఉనికి 

యొక్క సత్యమును తాను [గ్రహించిన యడల అనగా, 

తన యాత్మను తాను (గహించిన యెడల ఒక యద్భుత 

మీక్కిలి స్వల్ప సంఖ్యాక ములు. 

మతనికి యథార్థమై గోచరించుచున్నది. తన యందలి 
ఈ యాత్మయే, నర్వభూతములందును గల యాత్మ; 

అనగా తన ఆత్మనే సర్వభూతముల యందును అతడు 

చూచుచున్నాడు, అశు సర్వభూతములను తన ఆళ్ళ 



అరవిందుడు 

యందే చూచుచున్నాడు. సర్వమునకును తా నాత్మయై 

తాను సర్వమును అగుచున్నాడు. సర్వాత్మ భావమును 

లేక సర్వభావాప త్తిని చేరుచున్నాడు. మరియు ఈ 

ఆత్మయే [బ్రహ్మము (అయ మాశ్మా |బహ్మ). మనుజుడు 

తన యాత్మను సమ[గముగా నెరిగినవా డ్రై, |బహ్మమును 

శెలిసికొనుచున్నాడు ; [(బహ్మమే యగుచున్నా డు, 

(సయోవావ్నై పరమం (బహ్మ వేద [బహ్మైవ భవతి). పర 

[బహ్మము నెరుగుటయన, దైహ్మమును తనయందును విళ్వ 

మందును అెలిసికొనుటయేగాక అర్దానిని విశ్వాతీత మైన 

దానినిగా తెలిసికొనుట (పాదో౬న్య విశ్వాభూ తాని 

(తిపాదస్యా ఒమృతం దివి). ఆ (బహ్మము అచింక్యము, 

అవ్యప దేళ్యము, ఏ కాత్మ ప్రత్యయ సారము, (పపంచోప 

శమము, శాంతము, శివము, అద్వైతము అని తెలియ 
నగును. 

ఈ భూమిపై మనకు గోచరించు భౌతిక (పాణ మనో 
ధాతువులు మూడు. పరిణామ |క్రమమున ఇచట యోగ్య 

మైన భెతికాథారము నిపష్పన్స మై అందు (పాణము 

పెలువడుచున్నది, యోగ్యమైన [పాణాధారము వెలు 

వడిన పిమ్మట అందు మనోధాతువు వ్య క్తమగుచున్నది. 

ఆవి ర్భావమున పూర్వావశ్యక మైన స్ట్తీ అంతర్హితముగా 

నున్నది. భెతికధాతువునందు [పాణ మనోధాతువులు 

అంతర్జితములై యున్న కారణముచేతనే పరిణామ 
[కమమున వాటి ఆవిర్భావము సాధ్యపడుచున్నది. 8; 

అరవిందులచే ఈ ధాతువు అచేతనమైన జడముగా గాక 

అంతర్నిమగ్న మైన చేతన కలదిగా (గహింపబడుచున్నది. 

గ్ర అరవిందుల ఈ పరిణామద్భష్టికి పాశ్చాత్య విజ్ఞాన ముల 

అనురోధమున్నను లేక పోయినను, (పాచీన బుషిజ్ఞానము 
యొక్క అవలంబము సంపూర్ణముగా కలదు. 

“తపసా చీయతే [బవ్మా తతో౭న్న మభిజాయతే | 
అన్నా(త్చాణో మనఃసత్యం లో శా? కర్శసుచామృతం॥” 

అతి దీర్హకాల పర్యా ప్రమైన ఈ పరిణామమునందు 
గోచరించెడు పథాన లక్షణము చేతనా విర్భావము 
యొక్క క్రమాతిశయము. మనుష్యుడిపుడు భౌతిక 
శరీర మాధారముగా గల మనోమయ పాణి. ఇప్పుడొక 
[(పళ్న నవాజముగా ఉల్గీతమగుచున్నది. అది “ఇక నిచట 

ఈ వరిణామ కార్యము మానవునియందు మానసిక 
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చేతనయొక్క ఆ విర్భావముతో ముగిసిన ళ్లు తలవవల 

యునా? లేక దీనికంచు అధికతరమైన అభివ్య క్రి యేచేని 
భవితవ్యమునందు గలదా ?' అనునది, ఈ [(పళ్న కొనగ 

దగిన నమాధాన విమయముననే అరవింద దర్శనము 

పూర్వమతములకం౦ం శు భిన్నమెై గోచరించుచున్న ది. 

మన స్త త్త్వమున కూ ర్ధ్వ మునందున్న ది విజ్ఞాన 

తత్త్వము. (Super mind), విజ్ఞానళదబ్ద మిచట (పశ్య 

కార్థముతో, తాను వివరించిన లక్షణములు గల 

భూమికను తెలుపుటక్రై, (శ్రీ) అరవిందునిచే వాడబడు 
చున్నది. ఇది మానవునియం దభివ్య_క్షము కావలసి 

యున్నది. ఈ అభివ్య కిని సాధించుట యే మానవజీవితము. 

యొక్క పరమోద్దేశము, మరియు ఇచటి ఈ పరిణామ 
గతియొక్క చరితార్థ త. మనోభూమికను పూర్తిగా 
దాటినగాని ఆత్మ యొక్క సమ్మ గజ్ఞూనము సాధింపబడదు, 

సచ్చిదానందముల యానంత్యమును మనోభూమిక 

నొకవిధమైన పతిబింబముగా' గాని, లేక చై తన్యము 
నందు మనోమయన త్త తన్ను దాగోల్పో యడు నిమజ్జన 
ముగా' గాని యెరుగ వీలుపడును. కాని ఈ జ్ఞానము 
[క్రియాసమర్థము కానేరదు, దివ్యక రృలను (బవర్తింప 

జేయలేదు, మనోమయ న త్తయందలి ఉనికికి కేం[దమై 
ఇచటి కర్మలకు (పవర్తకమగుచున్న "అపహాంతి పృథ క్వ 

మును అవలంబించి యుండుటచే, పూర్వో క్షములయిన 

అనుబంధము లందు విలీనమగుచున్నది. దివ్యన త్తతోడి 
ణు క్యమున౦దు౦డి దివ్యకర్శ్మల నాచరింపగల 

సామర్ధ్యము విజ్ఞాన స_త్తయందలి దివ్యవ్య డికి గలదు, 

మన *అహాంతి' దాని మలిన (పతివింబము. ఈ [పతిబింబము 

తన స్వరూపములోనికి పరిణమింపవలయును. విజ్ఞాన 
భూమికలోని దివ్య వ్యక్తి యందు తన వ్య క్రి ్వానుభవ 
ముతో పాటు స ర్వాతీతత్వ-స ర్వా త్మా్యానుభ వములు ఏక 

కాలికములై సామంజన్యము నొందగలవు, విజ్జ్హానమయు 

డైన పురుషుడు అనంత నచ్చిదానందములను అనుభవిం 

చుటయే గాక వాటి శక్రిచే తన మనః (పాణ శరీరముల 

ధర్భమును మార్ప్చగలడు. వీటిని గూడ దివ్యస_త్త యొక్క 
(పకారములనుగా పరిణమింప జేయగలడు. _ నిత్యము క్త 
మును, నిత్య ళుద్దమును, అనంతమును,, అమృతమును 

అగు ఆత్మ యొక్క స్వర్తాట్ట్వ-సంరా ట్ట్వ్రములను బడయ 



గలడు. మానవజాతి యందు విజ్ఞానమయన త్త యొక్క. 

అవతరణమునకు మార్గము నేర్పరుపగలడు. ఇదియే 

అమృతత్వము ; ఇదియే దివ్యత్వము ; ఇదియే ముక్త 

త్వము, ఇదియే మానవుడు సాధింపవలసిన లక్ష్యముగా 

Uy అరవిందునిచే నిరూపింపబడినది. 

అరవిందుని యోగము ': శ) అరవిందుని యోగ 

సాధనయు ఈ లవమ్య్యుము కలదగుటచేతనే పూర్వ మార్గ 

ములకం"ు విశిష్టమగుచున్నది. నత్త యొక్క అప రార్థము 

నందు మన; (పాణ శరిరములును, పరార్థమున విజ్ఞాన 

సచ్చిదానంద ములును కాననగును. మనుష్యుడు విజ్ఞాన 

భూమిక కారోహపించి, తన మనోమయ స్తను విజ్ఞాన 

మయ నత్తగా పరిణమింప బేయగలడు. అపుడు తన వ్యష్టి 

చేతనతోపాటు విశ్వచేతన తోడను విశ్వాతీతత్వము తోడను 

యుగపత్సంబంధమున నిలువగలడు. విజ్ఞాన భూమిక 

యందలి జోస్టతిళ్ళక్తు అను [కింది మూడు భూమీకలలోనికి 

అవతరింప జేసి అచట వాటిని నెలకొల్పగలడు. ఈవిధ మున 

వాటి స్వభావమును, శరీరము యొక్క భౌతిక ధర్మమును 

గూడ నంపూర్ణముగా మార్చి వేయగలడు. మనుష్యు 

డపుడు దివ్యుడై మానువ్యకమునందు దివ్యత్వ |పతిష్థావ 

నమునకు శేం|దమై, దివ్యకర్మల నాచరింపగలడు. 

ఇదియే (శ్ర అరవిందుని విజ్ఞానయోగము. 

(శ్రీ, అరవిందుడు పూర్వమార్గ్లముల |ప్రశ్యేక లక్యుము 

లను గూర్చియు, సాధనలను గూర్చియు వివరించి, వాటి 

నుండి ఏయే సాధనల చేదృష్టితో స్వీకరింపదగునో తనపూర్ణ 
యోగమున చెలిపియున్నాడు. చిత్తమందు శాంతిని నెల 

కొల్పుట కై రాజయోగమును న్వల్పముగా నవలంబించి 

అటుపై కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి మార్గములను చక్కని 

నంయోజనము నందు భగవద్గీత నమీకరించినది. కాని 

ఇందలి ఏదో ఒక మార్గము యొక్క ఉత్తమత్వమును, 

మిగిలినవాని యొక్క అవరత్వమును స్థాపింపబూనుకొనిన 

మశాభినివేశములచే ఈమూడు మార్గములును తిరిగి విడిచి 

వేయబడినవి, భగవద్దీత చే ఉద్దేశింపబడిన సంయోజనము 

మరల (శ్రీ అరవిందుల యోగమునందు ఉద్ధరింప బడినది. 

ఆత్మ సమర్పణము అన్ని యోగములకును [పథమమును, 

అంత్యమును అగు సోపానము; యోగళ క్రి నావాహింప 

నేర్చుటకు పూర్వావళ్యక మెన స్థితి చిత్తస్థిర శాంతియై 
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ఆరవిందుడు 

యున్నది. ఇది సాధింపబడిన విమ్మట యోగము తనను 

తానే నడుపుకొని ముందునకు బోవుననవచ్చు ను. 
“యోగే యోగన్య (ప్రవ _ర్హకః”, 

నిర్యాణము : శ) అరవింద యోగీం|దులు 1950 

డిసెంబరు 4 రాతి 1.580 గంటల నమయమున 

(5-12-1950 మంగళవారము) మవోసమాధి |ప్రవిష్టు 

అయిరి. పరాను దేశీయు రాలును శ అరవించా|శమ 

మున కధిప్టాతియునగు మాత (శ్రీ గురుదేవుని నిర్యా 

ణమును గూర్చి ఇట్లు చెప్పెను :- “శీ, అరవిందుడు తన 

శరీరమును విడిచిపెట్టుటలో మహనీయమగు స్వార్థ 

త్యాగమును [పదర్శించెను. సాముదాయకమగు అనుభవ 

సిద్ది కాలమును త్వరపరచుటకుగాను ఆయన తన శరీర 

ములో పొందిన అనుభవ సిద్ధిని పరిత్యాగముచే నెను.” 

లీ అరవీందుల నిర్యాణ విధానము సామాన్య మానవ 

దుర్గభముగనుండి అద్భుతము గొల్పెను. ఆతని భౌతిక 

శరిరము ఎట్టి వీకారములకు లోనుగాకుండా [పశాంత 

ముగా నుండి, దివ్య కాంతిని వెదజల్లు చుం డెను. ఇట్టి పరి 

స్టితీ 75 గంటలవరకును ఉండెను. మృత కాయ మిట్లు 

జోో్యతిప్థుత ముగా ఇంత దిర కాలము నిత్య నూతనముగా 

' కనీపించుట అద్భుత విషయముగచా ! ఆయన మహో. 

మూర్తి శయ్య వై నిదపోవుచున్నట్లుగానో, సమాధిలో 
నున్నట్లుగానో కనబడుచుం డెను. ఎటువంటి వికారము 

లను చెందని ఆయనశరీరమునుండి హంస లేచిపోయినదో 

లేదో తెలియరాన పరిస్థితి యేర్చ డెను. 

పుదుచ్చేరిలోని (వంచి (పభుత్వ శాననముల (పకా 

రము ఏ మృతక శబరము 47 గంటలకు మీంచి ఆవాస 

స్థలములో నుండగూడదు. పుదుచ్చేరి (ప్రధాన నై ద్యాధి 

కారి 8.12-1950 నాడు వచ్చి @) అరవిందులను పరీ 

శీంచి వి భాంతుడ యేను. అరవింద యోగి భొతికావ 

శేపాలకు ఎప్పుడు ఎట్టు అంత్యక్రియలు జరువవ లె నను 

విషయములో ఆ(శమమున పరిపూర్ణ నొనము అవలం 

బింవబజెను. వాతావరణము పవతముగా నుండెను. 

శీ అరవిందులవారు భారత దేశానికిచెందిన మవోవ్యక్తి 

అగుటచే భారత పార్లమెంటులో శ) అరవిందునియెడ 

_"గౌరవనూచకముగా ఒక నిమిషము సభ్యులందరు లేచి 

మౌన [పార్ధనలు గావించిరి. లోక సభాసభ్యులు కాని 
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అరసవెలి 
ap) 

వారి కిటి గౌరవము కలుగుట కవకాళము లేదు. అయి 

నను శ్రి ఆరవించ యోగీం|దుని ఘనతను పురన్కరించు 

కొని ఆ నియనుమున కవవాదముగా లోక సభాధ్యతులు 

(పవర్హించిరి. 

1908 లో (శ్ర) బాబు అరవీిందభఘోము రాజ[దోవా 

నేరము కింద విచారింపబడియుం జెనుగచా ! ఆ విచార 

₹ఇాంతమున @) అరవిందుల పతమున న్యాయ వాదిగా 

నుండిన దేశబంధు జాబు చిత్తరంజనదాసుగారు ఈ కింది 

విధముగా తమ వాదోపన్యాసమును ముగించిరి : 

“ఈ వివాదము సద్దుమణిగిన తరువాత, ఈ నంవో 

భము, ఆందోళనము ఆగిపోయిన తరువాత, ఈయన 

మరణము పాలయి, అద్భశ్యుడ యిన తరువాత, ఈతడు 

దేశభక్తి కవిశతామూంర్తి యనియు జాతీయతా [వవ క్త 

యనియు, మానవతా | పమపూరితు డనియు వరిగణింవ 

బడును. ఆతని [ప్రవచనములు ఇండియాలో నేకాదు దూర 

దూరాననున్న సముదాలలోను, దూరదూ రాననున్న 

భూములలోను ధ్వసించుచు, (పతిధ్వనసించుచు ఉండగలవు. 

వి. భ. = వే. చం. 

అరసవెబ్లీ:- భారత దేశముననున్న యొకటి రెండు 

మూార్య దేవాలయములలో పేరెన్నిక గన్నది అరన వెల్లి 

లోని సూర్య దేవాలయము, కోణార్క మున నూర్యచెవా 

అయ మొకటి కలదు. కాని ఆయాలయము ళిథిలమయి 

నది. పూజా పురస్కారము లందు లేవు. ఇవిశాక యెక్క 

డనో యుత్తర భారతమున నొక సూర్య దేవాలయము 

కలదట. అది యంత ,పసిద్ధమెనదికాదు. పేరొందిన 

నూర్య దేవాలయము ఆంధ దేశములో నుండుట ఆం [ధుల 

పుణ్యము. “అరన వెల్లి” యొక చిన్న గామము. (పస్తుతము 

శీకాకుళమండలములోనున్న ది, (శీకాకుళ మున కీశ్నేతము 

రెండు మైళ్ళు. ఇంగ్లీషు అకరములలో నీ |గామమునకు 
'అరసవిల్లి'యని వర్ష కమముచెల్లుచున్న ది. శానన ములలో 

“అరిళ వెల్లి” యనియు, “అరిన వెల్లి యనియు కలదు. దీనికే 

సంస్కృతమున “వార్ష విల్లి” యని వాడుక. బహుళ; 

'అరన వెల్లి" యే సంస్కృకీకరింపబడి యిట్లయినచే మో | 

పడవ శతాబ్దపు టుత్తరథాగముననో, ఎనిమిదవ 
శతాబ్దపు[పొరంభముననో క ళింగరాజయిన'దే వేం దవర్శ' 

అరసవెల్లి లో సూర్య దేవాలయమును స్థాపించి యుం 

డును. కాని ఆ దేవాలయమే యో దేవాలయ మనుట 

కాధారములు లేవు. శాననములలోని సరిహద్దు రీ కేవా 

లయపు టునికితో సరిపడ కున్న వి. దేవాలయ నిర్మాణము 

కూడ అంత |పాచీనమైనదికాదు. నిజమునకు దేవాలయ 

గోపుర కుడ్యాదులందు శిల్పము లేనేలేదు. బోడిగోడలే 
యున్నవి. కాని గర్భగుడిలోని సూర్య దేవమూూర్తి చెక్క 
బడిన శిలవంటి ళిలకాని, అందలి శిల్ప మువంటి శిల్పము కాని 

దేవాలయ [పాంతములో నెచ్చటనులేదు. ఈదేవాలయము 

బహుళః తురకలు ధ్వంసము చేయగా తిరిగి నిర్మింప 
బడియుండును, మూల దె వత వి|గవాము మాతము 

దేవేందవర్శ నిర్మింప జేనినదే యని విశ్వసింపవచ్చును. 
ఇప్పటి దేవాలయమును కీ.శ, 1778లో శ) ఎలమంచి 

పుల్లాజీ పంతులు నిర్మింప జేసిన టాక శిలాశాననము గర్భ 

గుడి ద్వారము పె నున్నది. 

అరసవెల్లి సూర్య చెవాలయ ము తూర్పు ముఖముగా 

నున్నది. విశాలమయిన [పాంగణము కలదు. ముందుగా 

"పెద్ద ద్వారముతో నొక గోపురము కలదు. తరువాత 
ధ్వజ స్తంభము కలదు. చాని (పక్కనే సంతాన గోపాల 

స్వామీ యం[తము గల ఒక కంబము, దాని.వె గరుడ 

చివ్నామును గలవు. తరువాత ముందునకుపోవ వేరొక 

గోపురము, చ్వారమును గలవు. డాని తరువాత విశాల 

మగు కల్యాణ మండపము కలదు. లోన గర్భగుడియు, 

గర్భగుడిలో సూర్యదేవుని విగవామును కలవు. 

నూర్య విగవాము నుమారు మూడడుగుల యెత్తున 

ఆక ర్థణీయ మైన శిల్పసౌందర్యముతో అలరారుచుండును, 

విగవామున అడుగున సప్తాళ్వములు చెక్క బడినవి. 

తదుపరి రథము కలదు. కమలవాస్తుడైన సూర్యదేవుడు 

నిలువబడియుండును. సూర్య విగహమునకు [పక్కగా 

భాయ, ఉప, పద్మిని అను (స్త్రీల మూర్తులు చెక్కూబడినవి. 

పీరు ఆతని భార్యలు. సనకాది మహర్షులు వింజామరలు 

వీయుచున్నట్లును, మాఠర పింగళకులు ద్వారపాలకులుగా 

నున్నట్టును చెక్కబడియున్నవి. ఈ చేవాలయమున ఆడది 

త్య, అంబికా, విస్తు, గణేశ, మహేశ్వరు లను వంచాయ 

తనము కలదు. 

అరుణములో జెన్పినట్లు సర్వ హృ[దోగములు, నేత్ర 

రోగములు తగ్గుటకు, శరిరారోగ్యము కలుగుటకు 
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ఎందరో భక్తులు |పతిదినమును వచ్చి సూర్యదర్శనము 

చేసికొని, తీర్ణవసాదము లారగించిపోవుదురు. ఈ [పదేళ 

మున మూడు చెరువులు గలవు. (పస్తుతము దేవాలయ 

మునకు తూర్పుగా నొక వెద్ద కొలను గలదు. దీనిని 

సూర్య పుష్కరిణి యంగురు. ఇందే స్నాన మాచరించి 

తె ర్థికులు దేవదర్శన మొనరించెదరు, శై_ర్థీకుల సౌకర్యము 

కొరకు ఉదారులు నిర్మించిన స|తములు “కలవు. (పశ్యాది 

వారము పర్వదినము. మాఘమానము నూర్య పీతి 

కరమయిన మానము. రథ సప్తమి నూర్య దేవుని పర్యదిన 

ములలో (శ్రేష్టమైనది. దేవాలయమున నమక చమక సౌర 

తిచలతో నూర్య నమస్కారములు [పతిదినము జరుగును. 

(పదాయబద్ధులు. ఇందు అర్చకులు సం 

మున ఆరిశేరినవారు, 

మనది. 

అరసవెల్లి లోని సూర్యభగవానుని సందర్శించి హార్ష్తము 

వెల్లువలు కాక యరిగినవారు లేరు. 

అర్భనా విధాన 

పరిశుద్ధులు నగుట (వళంసాప్యాత 

ది. రా. 

అరిస్టాటిల్ (884 - 822 కీ. పూ) (విద్యా 
విషయము) : ;- జీవిత సంగహము :- [పొచీన (గీకు 

విజ్ఞాన మునకు మూలపురుషులు మువ్వురు, సో కటీసు, 

ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ . ఇది యొక అసాధారణ గురు శిష్య 

పరంపర. వీరిలో చివరివాడగు అరిస్టాటిల్ (పపంచచరి[త 

యందు మొదటి మేటి శ్యాస్త్రవే త్తయనియు, విజ్ఞాన మును 

వ్యవస్టీకరించి శ్యాన్ర్రరూపము నిచ్చుటలో నద్వితీయు 

డనియు నెంచబడుచున్నాడు. ఈతని జీవితమునందు 

మూడు విస్పష్ట దశలు గమనింపదగును. ఈ దళలలో 

ఈతని మానసి కాభివృద్దియందుగూడ అంతరములు కని 

పించును. 

ప్రథమదళ := - (క్రి. పూ. 884 నుండి 8ఓ£7 వరకు) 
మేసిడోనియా సరిహాద్దులవైనున్న (కేసు రాష్ట్రము 

నందలి “స్తాజిరా” యను నూర (క. పూ. 884 లో 

అరిస్టాటిల్ జన్మించెను. ఈతని తం|డియగు “నిరోమాకస్ * 

మేసిడోనియా రాజగు “అమిన్హానసు “నకు ఆస్థాన వె వైద్యుడు 

గను, ఆ _ప్తమితుడుగను ఉండెను. ఈతని తల్లి "పేరు 

“ఫస్టిను”. భాల్యముననే తలిదండ్రులను క్రోభ్రోయి 

నందున నీతనిని, బంధువగు “ పోక్సీనన్” పెంచి. పెద్ద 

wr 
రు 

171వ యేట 

we 

వానిని జేసి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించెను. 
ఏ థెన్సు నగరములో శ్రటోయుక్క పాఠశాలను (ఎకా 

సంవత్సరముల వయస్సుగల 
కకక గ: 

మీ) (ప్రవేశించి, 61 

గురువు పాదముల 

యొద సక లవిద్యల 
(a) 

నభ్యసించెను. తుద 

-కాపాఠశాలయం బే 

నవా యో వా ధ్యా 

యుడ య్యెను, కళ 

లు, శాస్త్రములు, 

రాజకీయ, త త్త్వశా 

ధ్ర ము లు మత 

[(గంథములు మొద 

లగునవన్నియుపఠిం _. 
చెను, కీ.వూలిఓ7నం, అరిస్టాటిల్ 

న స్పేటో శాలధర్మము నొందుటచే అరిస్టాటిల్ ఆ పాఠ 

శాలను పీఇను. 

ద్వితీయదశ : ఎ అటనుండి “జనో శేట్స్” అను ముఖ్య 

నవాచరునితో గలిసి నగరమును జేరి, 

పాఠశాల నొకదానిని నెలకొల్పెను. ఎకాడమీలో తన" 

నవాపాఠియగు “హపౌర్మియస్”. యొక్క మేనకోడలు 

“ఫిధియస్” అను నామెను వివాహమాడెను. . ఈతని 

నవాయమువలననే ఆరిస్టాటిల్ మసిడోనీయా రాజగు 

“ఫిలిప్” కుమారుడయిన “అ లెగ్టాండరునకు వెల్లా నగర 

మందు దేశిక.డ య్యెను. కీ పూ. శిశిర వరకు ఈ పదవి 

నత్యంత సమర్గతతో నిర్యహించెను. [పపంచచర్మితయందు 

ఇట్టమవ ప్రజ్ఞా వంతులగు గురుశిష్యులు కానరారు. నపహె 

పాఠియును, బంధువునగు పార్మియస్ను. పర్షి యనులు 

౧ ఆం క కి 

నస్ అందు 

_చంపిరను |క్రోధమున నీతడు అలెగ్జాండరును కూర్చుదేళ 

ములవై చాడికైపురికొల్చెనని సంచదేహింపవచ్చును. 

క్రీ. పూ, 885 అలెగ్జాండరు సింహాసన - మధిష్టింపగనే 
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ఈతడు మరల పఖిెన్సు నగరమును చేరెను. 

తృతీయదళ :- ఇప్పటినుండి వ థెన్సునందఠి సామాన్య 
పాఠశాల యగు "తై సీయం” నందు అరిస్టాటిలు ఉపా 
ఛ్యాయుడ య్యెను. ఈ కాలమం దీతడు ఉదయమున 

వ్యాయామము, ఉన్నత శాస్త్ర విషయములు మొదలగు 



ఆరిస్టాటిల్ 

వాటినీగూర్చి కొద్దిమంది విద్యార్థులకు ఉపన్యనించుటయు 

మధ్యాహ్నము సామాన్య వీషయములవై (ప్రజాబాహు 

శ్యమునకు ఉపన్యసించుటయు చేయుచుండెను. రెండవ 

సారి వఖెన్సు చేరినతరువాత పిథియస్ చనిపోయెను. 

తరువాత అతడు పార్చిలిన్ ను వివావామాడెను. వారి! 

“నికొమాకస్” అను కుమారుడు కలిగను. . 

ఈతడు మేసిడోనియానుండి వచ్చినవా ఉగుటచేత 

“పిన్ను” నగరవాను లీతనిని ద్వెషించుచుండిరి. కాని 

అలెగ్జాండరు జీవిత కాలమున నీతని కెట్టివోనియు సలుప 

జాలరయిరి. తూర్పు దండయా [తలనుండి వచ్చుచు అలె 

గ్ఞాండరు కీ. పూ. తి2ితీ లో మరణిం చినట్లు తెలియగనే 

అనూయాపరు లీతని.వె నా'స్టికుడను నింద మోపిరి. ఏశెన్సు 

నగరవానులకు సో కటీను వహ త్యాపాపముతో పాటు 

ఇంకొక పాప కార్యాచరణమున కవకాశ మీయరాదని 

ఈత డే ఏథెన్సును వీడి “కాల్సిస్” అను ఊరుచె రను. 

కొంతకాలము ఉదరరోగముతో బాధవడి కీ. పూ. లిజవి లే 

దేహము చాలించెను. పిదప నీతని అ_స్తికలను జన్మస్థాన 

నుగు “స్తాజిరా”కు తీసికొనిపోయి, చిరన్మరణియముగా 

నొక నమాధియందు నిచేపించి, (ప్రజలు తమ భక్తి శ్రద్ధ 

అను వాటుకొనీరి, 

అరిస్టాటిల్ బట్టతలను, పల్చని పాదములను, చిన్న 

కనులను కలిగియుం డెడివాడని చెవృబడుచున్నది. ఆత 

జెల్లప్పుడును ఆకర్షణ య మైన దుస్తులను ధరించెడివాడట. 

బంధువులకు బానినలకు తన యా స్పి చెందవలెనని అరి 

స్టాటిల్ మరణశాననమునుగూడ [వా నెను. 

రచనలు : తండి వైద్యుడగుటచేత ఇతనికి భౌతిక, 

జంతు, జీవశా(స్ర్రములందు సహజాభిమానము కలదు, 

అకాడమీయందున్న ప్పుడు జంతుశా(స్త్రము నుగూర్చి నూత 

నములగు వరిశోధనములు కావించెను. త _త్హ్వశాత్ర్రము - 

నభ్యసించెను. అ లెగ్గాండరునకు గురువుగానున్న ప్పుడు 

రాజకీయశా(స్త్రమునందును, "సాహిత్యశా(స్త్రమునందును 

విశేషముగా కృషిసాగించెను. ఇంక రెండవసారి ఏథెన్సు 
నందున్న కాలమున (కీ. పూ. 85-822) ఇతడు తన 
ముఖ్యరచనలు గావించెను. తర్క-శా(స్త్రము, తత్త్వ 

శాస్త్రము, నీతిశాస్త్రము, రాజకీయశా స్త్రము, సాహిత్య 

శాస్త్రము, జంతు భౌతిక శాస్త్రములు మున్నగు వాటి 
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యందు నేటికిని ఈతని [గంథములే అ|గస్థాన మలంక 

రించుచున్నవి. సెక్కు శా(న్ర్రములకు పేరును, రూప 

మును కల్పించి నేడు మన వాడుకలో నున్న పెక్కు 

పారిభాషిక పదములను సృష్టించినవాడు ఈ “విజ్ఞాన 

శాస్త్ర జనకు జ" అనదగును. ఈతడు రచించిన “ఆర్గనమ్” 

అను [గంథమును మించి, (పయోగ తర్క శాన్త్రము నేటి 

కిని పురోగమించ లేదు. (పతిశ్థాపన తర్కశాన్త్రృమును 

గూడ నీతడు సమ్మగముగా రచించి యుండవ లెననుటకు 

ఆధారములు గలవు. కాని మానవజాతి దురద్భష్టమువలన 

ఆ (గంథ మెటులో నశించినది. ఆశా(న్త్ర భాగమును మరల 

బేకను మహోశయుడు మనకు (పసాదించినాడు. వ్యకి, 

సంఘము, [పభుత్వము అను వాటియొక్క వరసృర 

బాధ్యతలను హక్కు. లను గురించి తన సిద్ధాంత ములను, 

“నీత్రిశాన్ర్రము” “రాజకీయ శా(న్త్ర ము” అను [గంథము 

లందు ఇతడు స్పష్ట్రపరచెను. ఈతని “నీతిశాన్త్రృము”నందు 

మానవుని మంచి లేక సుఖమును గురించిన చర్నయు, 
“రాజకీయ శా(న్హ్రృము” నందు దీనిని సాధించు విధానములు 

నుగలవు, మధ్యయుగ ములం దీమహామహాుని (గ్రంథములు 

తక్క తక్కినవన్నియును మూలబడినవని చెప్పవచ్చును. 

విద్యా విధానము : ఈతడు [పాచీన విద్యా వేత్తలయం 

ద|గగణ్యుడు. విద్యావిధానమును శిశుదశనుండి విశ్వ 

విద్యాలయ దశవరకు చాల వివరముగ నిర్ణయిం చెను. 

నేట్ మన యభివృద్ధి సూచక ములయిన శిశుపాఠశాలలు 

గూడ ఇతని యాదర్శమునకు వెనుకబడిన వే యగును. 

(పాథమిక విద్య : శిశువుయొక్క తలిదం[డుల వీవా 

హమునకు ముందునుండియు ఈతని [పణాళిక మొద 

లగును. ఆరోగ్యమును, బలమునుగల యువతీయువకు లే 

వివాహమునకును, జాతిని వర్థిల "జేయుటకును అర్హులు. 

స్రీకి 168 నం. లును, పురుషునకు 8 నం. లును, 

వివాహమునకు యు క్రవయస్సు. గర్భిణియగు యువతికి 

లఘుపరి[శమయు, లఘ్యావోరమును తగును. ఆ కాల 

మున దేవతా దర్శనమును, పూజలును అవసరము, 

ఒకొక్క మిధునమునకు సంతానపరిమితిని |పభుత్వము 

నిర్ణయించవలెను. అనారోగ్యవంతులగు శిశువులను అంత 

మొందింపవలయునను నాటి యాచారము నీతడు నమ 

ర్ధించెను. దేహచార్జ్యమున కై శిశువులు శీతవా తాతపము 



లకు గురికావలెనని ఈతని మతము. వారెంత యేడ్చిన 

నంత యారోగ్యకరను. ్ నం. వయస్సు వరకును 

కథలు, ఆటలు, నత్సపహవానము, వినోదములకు తగిన 

యవశకాశము అవసరము, అవినీతికర శిల్పములు చేవ 

ళములందు తప్ప నిం కెక్కడ నుండరాదు, తప్పు చేసిన 

బాలురను బహిరంగముగా శి&ించవలెను. 5 నం. నుండి 

7 సం. వయస్సుగల బాలబాలికలు వారు ముందు చేర 

బోవు పాఠశాలలను సందర్శించుచుండవ లెను, 

7 సం. నుండి 21 సం. వరకు: దీనియందు కెండు 

అంతర్లశల నేర్పరచెను, యౌవన పూర్వదళ, యౌవనపర 

దశ. ఈ 14 సంవత్సరముల కాలములో చదువుట, 

[వాయుట వ్యాయామమును, గానమును, చిత 

లేఖనమును, నాటక కళను బోధించుటవలన ఉ| దేకము 

లకు తగిన శితణ నొసంగవలఅను. చిత్రలేఖనమును జీవనో 

పాధికి మాతమె యుద్దేశింపక, ఆనందోత్చాదనమునకును 

వ్యాయామమును పళుబల సంపాదనమునకుగాక చేవా 

సౌస్ట్రవమునకును ఆరోగ్య మునకును అవసరము, యౌవన 

మునకు పూర్వము తేలిక వ్యాయామమును, తరువాత 

ఆవోర నియమములతోగూడిన కఠినమగు కనరత్తులను 
ఆదేశించెను. 'గానము ఆత్మకు తగినకనరత్తు; అది విశాం 

తిని సంసా-రయుతముగా గడపుటకు ఉపకరించును. 

గానమువలన నుఖదుఃఖములయుడ నమభావము కలు 

గును, దేహమునకు జొవధ మెట్టిదో, ఆత్మకు గాన 

మట్టిది, చిత లేఖనముకంటిద్వా రా దేహము-వె మాతము 

(ప్రభావము కల్లింపగా, గానము చెవిద్వారా యాత్మ వె 

(పనరించును. చితలేఖనముకన్న గానము ఉన్నతకళ. 

కనుక బాలబాలికలకు |పారంభమునందు చిత లేఖనము 

కన్న గానమే లాభదాయకము. వారికి నీతిదాయకము 

లగు గితములనే బోధింపదగును, 

ఈతడు విద్యా విషయములను, ప్రయోగాత్మకములు, 

సృజనాత్మకములు, జ్ఞా నాత్మక ములని మూడు తరగతు 

లుగా విభజించెను. ముదటిదానియందు నాట్యము, 

పరుగాత్తుట, దుముకుట, కసరత్తు చేయుట, కుస్తీ పట్టుట, 

కవాతు, స్వారి చేయుట, గురిజూచుట, బచ్చెములను, 

చక్రములను విసరుట గలవు. రెండవదానియందు గానము 

చిత్రలేఖనము గలవు. మూడవదియగు జ్ఞానాత్మకము 

ఆరిసాటిల్ 
యు 

నందు వ్యాక రణము, తర్క_ మీమాంనలు, సారస్వతము, 

గణితము, ఖగోళ శాన్త్ర ములు గలవు. 
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సౌఖ్యమునకు ఆరోగ్య మవసరమైనట్లు, మానసిక 

సౌఖ్య మునకు సన్మానసి కత్వము ఆవశ్యకము. ఈ దళ 

యందు యువకులు (పత్యత ముగా చట్ట నిర్మాణ, నిర్వా 

హాక్ష కార్యములందు పాల్గొనుచు శిక్షణము బొంద 

వలయును. వారు నరిహద్దులవె కొంతకాలము సేవ 
చేయుట అవనరము, అటుపిమ్మట ఆ ధ్యాత్మి కాభిరుచిగల 

వారిని మతబోధన కార్యములలోనికి తీసికొనవచ్చును. 
అరిస్టాటిల్ చెప్పిన యీ విద్యా |పణాళికయంతయు 

స్వతం|త్ర పౌరుల యుద్దేశించ బడిన దే, ఆనాటి చానిన 

[పజల కొరకుగాదు. తన గురువర్యుడగు ఫ్రేటో యఖి 

మతమునకు భిన్నముగా నీతడు స్త్రీలకు ఉన్నత విద్య 
యనవసరమని తెలిపెను. ఇతని|గంథ మిచ్చట అకస్మా 

త్తుగా నిలచిపోయినది. కనుక ఉన్నత విద్యా (ప్రణాళిక 

యందలి వివరములు లేవు. 

ఈతని ప్రభావము : ఆనాటి (గీనునందు అరిస్టాటిల్ 
(పభావ మంతగా కానరాదు. ఈతని అనుయాయులు 

కొన్ని (గ్రంథ థాగములపపె విమర్శనలను, టీకలను 

[వాయుటకన్న ఇం కేమియు జేయశై 6. డీ. పూ. 28 లో 

నీతని [గంథములు ఆసియామైనరుకు గొంపోబడినవి. అచట 

నివి రండు శ తాబ్దముల కాలము ఉవయోగ రహితముగ 

నుండెను, పిన్నుట ఆ (గంథ ములు అ లెగ్టాం డియా 

కును, రోమునకును చేరినవి. అరబ్బీ భాషాంతరీకరణ 
ముల వలన బాగ్జాదులోను, వారి సా మాజ్య విస్తరణచే 

స్పెయిను నందును ఈతని రచనల జ్ఞానము వ్యాపి 

చెందెను. మధ్య యుగములందు అన్ని పాఠశాలల 

యందును ఈతని రచనలే [పథాన పాఠ్య |గంథ ములుగా 

నుండెను. 15 వ శతాబ్దము నందలి “రినై సాన్సు” అన 

బడు పూర్వ విద్యా పునరుద్ధ రణము వరకును అరిస్థాటిలు 

పూర్య విద్యా వేత్తలందరిలో [పాధాన్యము వహించెను. 

నేటికిని నర్వశ్యాస్త్రములందును అరిస్టాటిల్ చూపిన 

శాస్త్రీయ పరిళోధన మార్గము, పాతువాద విధానము 

అనున వే యనునరింపబడుచున్నవని చెప్పక తప్పదు. 

సో, రా. 
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అరిసొటిల్ 
య 

అరి రిస్టాటిల్ (2. జంతు తు విషయము):- తనతం (డి 

వెదు డగుటవలననో, లేదా పతి విషయమును విపు 

లముగా తెలిసికొన వలయునను ఆన క్తి గలిగినందు వల 

ననో, అరిస్టాటిల్ తన జీవితము యొక్క చరమదళలో 

శారిరకశా(స్త్రమునందును, జంతుశాొస్త్రమునందును, 

మీక్కుటమగు అభిరుచిని చూపిన వాడా యెను, 

అరిస్టాటిల్ [ప పంచమునకు తెలిసిన జంతుశా స్ర్రజ్ఞులలో 

గొపవృవాడుగను, (పథ ముడుగను ఎన్నబడు చున్నాడు. 

మాసిడోనియా, ఏషియా మైనరు అను చేళములలో 

అలవాటు 
౧ 

(గీను, 

నివసించు పెక్కు. జంతువుల నిర్మాణములు, 

మున్నగు వివిధవిషయములను ెలివెడు బృహాద్గ)ంథము 

నొకదానిస [వా నెను. దీని నే హిస్ట్రిరియా ఏనిమాలియం 

(Historia Animalium) అందురు. అనగా “జంతుచరి[తి 

అని యర్థము, ఇందు తొమ్మిదిభాగ ములు కలవు. 

ఇతడు నూత్ముగాహె. ఇతని వర్గనలలో అధికాంళ 

ములు స్వయముగా చేసిన పరిశీలన ఫలితములయి నిర్దువ 

ముగా నుండును. అయినను," ఇతర ఆధార 

ముల. ననుసరించి ఇతడు (వాసిన కొన్ని విషయములు 

అసత్యములుగాను, విపరీతమెనవిగాను. ఉన్నవి. (గీకు 

దేశమునకు. సంబంధించిన దాచావు 520 జాతుల విషయ 

ములు ఇతని రచనలలో గుర్తింపబడినవి. జంతువులను 

వాటి నిర్మాణములను బట్టియు, బట్టియు 

విభజించవచ్చునని నిర్ణయించెను. కాని వర్గీకరణ పద్దతిని 

ఇతడు పేర్కొనలేదు, మిగిలినవారు ఇతని (వాతలనుండి 

వర్గీకరణ పద్ధతులను చెరొ-నిరి. ఇతడు సంపూర్ణమగు 

పరిశీలనాదృ్టి కలిగినవాడు. కోడి[గుడ్డునందలి పిండము 

పిల్లగా మారుటయు, మగ "తేనెటీగలు సనంయోగ్యకియ 

లేకయే వృద్ధిచెందుటయు, కొన్ని పార్కు చేపలు తల్లి 

గర్భమునం దే పెరుగుటయు మున్నగు విషయములను 

చక్కగా పరిశీలించెను, ' 

ఇతడు [కమానుసారియైన [వకృతిశాన్రవేత్త, పరి 

శీలనము యొక్క. (పాముఖ్యమును నొక్కి వక్కాణిం 

వెను, జీవశాస్త్ర సంబంధమగు. దృశ్య ములందలి (క్రమ 

నియమములను గు ర్తించెను. 

ఇతడు పరిశీలించిన విషయములనుండి నిర్ణయముఠఅను 

చేయుటలో అనుమాన (ప్రమాణమును ఆశయించెను. 

అలవాటను 
౧౧ 

318 

తులనాత్మకము లైన చర్యలయందు మానవ చేహమును 

 పమాణముగా (గహించెను. శారిరళాన్త్ర విషయము 

లందు కొంతవరకు ఇతడు పొరపాటు పడియుం డెను. 

ఆకాలమున రసాయనశాస్త్ర పరిజ్ఞానము లేకపోవుటచే 

ఇట్టి పొరపాటు సహజమైనది యే. జీవకోటి అల్బత్వము 

నుండి అధికత్వమునకు పరిణామము చెందుచుండునని 

అతడు విశ్వసించెను, ఈ పరిణామమునకు. చిచ్చర క్రియొక్ట 

అనుశానన మే కారణమని అతడు అభ్మిపాయ పడెను. 

డా. బొ. రె. 

అరిస్టాటిల్ (3. రాజకీయము): య అరిస్టాటిల్ 

పేటకు" శిష్యుడై నను పేటోకును పీనికిని ఏం శేని 

వ్యత్యాసము కలదు. స్టేటో యొక్క నై తీకదృష్టి 

అరిస్టాటిల్ యందును కలదు. కాని ప్లేటో యొక్క కవితా 

శ క్పియు, భావచాతుర్యమును అరిస్టాటిల్ |గంథ ములయం 

దగపడవు. శ్చేటో రచనలు నంభాషణ రూపమున నుండు 

టచే .అతి మనోవారములై యున్నవి. కాని అరిస్టాటిల్ 

[గంథములు శాస్త్రరీత్యా [వాయబడినవి. కవితాళ క్రి 

అతని 

ఉపన్యాసముల నుండి శిష్యులు (గహించిన విషయము 

లను అనంతరము వాగే, (గంథరూపమునకు దెచ్చిరని 

పలువురి అభి పాయము, 

అరిస్టాటిల్ పద్ధతి శా(స్త్రువద్ధతి.  భావనాళ కి ప్లేటో 

యందు [పధానమెనది. అరిస్టాటిల్ [గంథములయందు 

ఆదర్శములు, భావములు 

గాని, అపూర్వమైన శె లిగాని అందు కానరావు. 

వాస్తవిక దృష్టి (పధానము. 
ఫేటోకు సత్యమెనచో, వాస్తవ [(పపంచముకూడ అరి 

స్టాటిల్ కు ముఖ్యమెనది. దేశకాల పరిస్థితులకు. సంబంధము 

లేని ఆదర్భములు, తత్వములు అతనికి పనికిరావు. అత 

నిది శా స్త్రపద్దతి కనుక రాజ్య మునుగూర్చి (వాయబూను 

టకు మునుపు అతడు నాటి రాజ్యాం గములను, 

చరితను చక్కగా పరికీలించెను. అతడు రచించిన 

“పాలిటిక్సు” అను గంథము' ఆశకాలపు పరిస్థితుల వై 

ఆధారపడి వా_స్తవికముగ నున్నది. 

.. మానవుని అనేక వాంఛలను ' తృ ప్రిపరచుటకుగాను 

నానాసంస్థలు ఏర్పడును. కానీ ఈ సంస్థ లన్నిటికన్నను 

రాజ్యము ఉత్తమమైనది. ఇతరస ంస్థలు మొనవుని (పత్యేక 

వాని 

వాంఛల కొరకును, సంకు చితములయిన కోర్కెల కొర 



కును ఏర్చడి యుండవచ్చును. కానీ రాజ్య మను సంస్థ 

మానవుని ఉత్కృష్ట ఆశయములకొరకు ఏర్పడినది. 

ఉత్కృష్ట ఆశయములు, వాక్ళ_క్లి. ఇవియే మానవుని 

జంతుజాలమునుండి (ప త్యేకించునవి. ఇవి మానవునకు 

స్వాభావికములు. కనుక రాజ్యముకూడ మానవునకు 

స్వాభావిక మైనది. రాజ్యము లేకున్న మానవునకు వాన్త. 

వముగ నై తిక జీవన మసంభవము. రాజనీతి సకలశాస్త్ర 

ములకును మూలము. నైతిక ఆదర్శములు రాజనీతి 

యందలి భాగములు. 

మానవులందు కొందరు బలవంతులు, ఇతరులు దుర్చ 

లులు ; కొందరు ధీమంతులు, ఇతరులు. జడులు కనుక 

బలవంతులును, ధీమంతులును యజమానులుగ నుండు 

టయు, దుర్చలులు, జడులు చేవకులుగ నుండుటయు 

సహాజమును, న్యాయమును. అల్ప కార్యములను సేవ 

కులు నెర వేర్చకున్న యజమానులకు ఉత్కృష్టజివనము 

కాని, రాజ్యమునకు [శేయము కాని చేకూరవు. రాజ్య 

వ్యవహారములందు పాల్గొను పౌరులు అల్పవ్యవహారముల 

యందు నిమగ్నులగుట రాజ్యమునకు నష్ట్రము. 

పాలిటిక్సు అను |గంథమునందు అరిస్టాటిల్ ప్లేటో 

యొక్క ముఖ్యాభిపాయములను త్మీవముగ విమర్శించి 

యున్నాడు. రాజై రక్యము రివల్లిక్ లోని ముఖ్యాంళము. 

సామూహిక జీవన మిందులకు ముఖ్యమార్గము. రాజై ర 

కరము ముఖ్య మైనదే కాని వ్యక్తి (ప త్యేకతయును 

ముఖ్యముకచా యని అరిస్టాటిల్ వాదించెను. వ్యక్తులను 

సంపూర్ణముగ రూపుమాపి ఐక్యమును సాధించునట్టి 

రాజ్యమునకు విలువ యుండునా * అంతియ శాదు. 

ప్లేటో నూచించినట్టి సామూహిక జీవనపద్ధతి సాధ్యము 

కానిది. నంసారము, స్వామ్యము అను వాటి 

యందు మానవులకు ఆన క్రి నశించుననుటకూడ అనంభ 

వము, . 

పౌరుల సమాజము రాజ్యమనియు, రాజ్యమును నిర్వ 

హించు పౌరవర్గము [పభుత్వమనియు అరిస్టాటిల్ నిర్వ 

చించి రాజ్య మునకును, (పభుత్వమునకును గల వ్యత్యాస 

మును స్పష్ట్రపర చెను, రాజ్య భారమును వహించుటయు, 

ఆనీ, 
ne + ) 

(పభుత్వమునకు లోబడి (పవర్హించుటయు పారుని ముఖ్య 

లక్షణము లని, అతని అభిపాయము. [పభుత్వమునకు 

అరిసాటిల్ 
యి 

సంబంధించిన సమన్యల నతడు అతి సూత్మముగ విమ 

రించి, ఆదర్శ రాజ్య రచనయందు ముఖ్యముగ గమ 

నింపవలసిన విషయములను విపులముగ పేర్కొ నెను. 
పరిస్థితుల కన్వయింపని ఆదర్శములు నిరర్హకములు. 
అంతియ కాక అరిస్టాటిల్ రాజ్యముల చరితను, ఆకృతిని 

చక్కగ పరిశీలించెను. కనుక రాజ్యములను వర్షములుగ 

విభజించుట క నుకు*లమెన మార్గములను, (పమాణము 

లను కూడ అతడు నూచించి యున్నాడు. 

ఇక రాజ్యములయందు సంభ వించుచుండు మార్పులు 

(కాంతులు మరియొక ముఖ్యమైన సమస్య. ఈసమన్యను 

కూడ అరిస్టాటిల్ నంపూర్ణముగ పరిశోధించి ఏనిని నివా 

. ర0చు మారమును వరించి యున్నాడు. [(పజలయందు 
గ ణ్ 

సమత్వ వాంఛయే వీటికి కారణము. ఆర్థిక విభజన 

మందును, అధికార విభజనమందును, న్యాయదృష్టి యే 

రాజ్యముల అంతఃకలవాముల నివారణకు పరమో వధము, 

నానావిధములయిన రాజ్యముల లక్షణములను సమన్వు 

యించునట్టి రాజ్యమే సుస్థిరముగ నుండగలదని అరి 

స్టాటిల్ మతము. 

. జీ. ఎన్. యన్. 

అరిస్టాటిల్ (4. సాహిత్య శాస్త్రము) :- తక్కిన, 
శాన్ర్రములం చెంత |పామాణికముగా తన రచనలను 

సాగించెనో సాహిత్య శాస్త్రమునందును అంత [పామాణి 

కముగా అరిస్టాటిల్ తన రచనను సాగించెను. - ఈ 

శ్యాస్త్రమునందు నేటికి మనకు నిలిచినవి అతని రచనలలో 

రెండు మాతమే. (1) పొయెటిక్స్ (Poetics); (2) 

రిటారిక్ (Rhetoric). మొదటి రచన ప్రధానముగా 

దుఃఖాంత నాటకములకు లక్షణ [గంధము ; కాన్ని ఆను 

షంగికముగా మహాకావ్య, సుఖాంత నాటకాదులకుగూడ 

లతణములు చెప్పబడినవి. రెండవ రచన “ఉపన్యాస 

విధానమునకు, భాషా వె చిిత్యములకు లత ణ[గంథము. 

అరిస్టాటిల్ కు పూర్వము సాహిత్య చర్చను సో[కటిీస్ , 

టో మొదలగువారు చేసినారు. కాని ఒక [కమపద్ధతిలో 

(పణాళి కానిబద్ధ ము చేసి శాస్త్రీయముగా చర్చించిన పథమ 

"గౌరవము అరిస్టాటిల్ కే దక్కును. కొన్ని సందర్భములం 

దీతడు తన గురువైన పేటో అభి|పాయములకు అతనిని 

చేరొనకయే మార్చులను గూడ సూచించియున్నాడు. 

319 



అరిసాటిల్ 
(oe 

(1) పొయెటిక్స్ : ఇది నంపూర్ణ[గంథము కాదనియు 

తన ఉపన్యానముల కొర కాతడు సిద్ధము చేసికొన్న చిత్తు 

[ప్రణాళిక మా(తమె యనియు కొందరి అభి పాయము, 

పది యెట్లున్నను దీని విలువ మాతము వాచ్యాతీత మైనది. 

అర్వాచీన సాహిత్య చర్చకంతయు నిదియే పునాది యని 

చెప్పవలెను. అరిస్టాటిల్ కు తెలిసిన సాహిత్యము = 

హోమర్ మొదలగువారి కావ్యములు, (గీకుల [(పాచీన 

దుఃఖాంత నాటకములు మా(శమే. ఉత్తమమైన వచన 

వాబ్బయమును కాని, 'పేక్సియరు వంటి మహానాటక 

రచయితల నాటకములను కాని ఆత డెరుగడు. అయినను 

ఉన్న వానినే ఆధారముగా చేసికొని ఇంచు మించుగా 

సార్వకాలిక మనదగిన ఉత్తమలకణ [గంధము నాతడు 

రచింపగలిగినాడు. ఇది (కీ. పూ. 880 [పాంతముల 

రచింపబడినది. ఇం -దెదు 'భాగములున్నవి. ఒక్కాక్కా 

భాగమునందు మరల విభాగములు కలవు. కళాస్వరూ 

పము, మానవుని యనుకరణాభిలావ, నుఖ దుఃఖాంత 

నాటకముల యుత్ప త్తి, దుఃఖాంతనాటక నిర్వచనము, 

అందలి షడ్భాగములు, వానిని గూర్చిన విపులమగుచర్చ, 

ఇతివృత్త విచారము, దుఃఖాంత నొటకముల [పయోజ 

నము, శెరి, ఐక్య[తయము, విషోూదాంత నాటక నాయ 

కుడు, మవోకావ్య లక్షణము, నాటక రచనలో సంభావ్య 

ములగు దోషములు, వానిని తొలగించుకొను మార్గములు 

మొదలగునవి చర్చింపబడినవి. ఇట్లూక [కమపద్దతిలో 

శార్ధికముగా సాహిత్యశా(న్ర్రమును రచించిన [పథముడు 

అరిస్టాటిల్ . అరిస్టాటిల్ సిర్ధాంతములు నేటికిని శిరోధార్య 

ములే యనుటలో నతిశయో క్తి లేదు. 

దుఃఖాంత నాటక [(పయోజనమును గూర్చి నిర్వచింప 

క'యే ఆత డుపయోగించిన “కథార్సిస్” అను పదమును, 

ఐక్య తయ సిధ్ధాంత మును సెక్కు. వాదోపవాదములకు, 

వ్యాఖ్యానములకు గురియైనవి. 'బుచెర్ * అను నతడు 

“'పొయెటిక్్స్” కు ఆంగ్లానువాదముతో బాటు విపులము, 

[పామాణికము, ఉత్తమము నగు వ్యాఖ్యానమును గూడ 

రచించి [పకటించియున్నాడు. 

(2) రిటారిక్ ఇందు మూడు భాగము లున్నవి, 

ఒకొక భాగమునందు మరల పెక్కు విభాగము 

లున్నవి. చక్కగా నుపన్యాస మిచ్చుటయే నా డొక 

కళగా పాొటీంపబడినది. నాడు రాజకీయ, సాంఘిక 

వ్యవహారములందు పాల్ల్గూ నెడి [పతి (గీకు పౌరునకును 

ఉపన్యాన పాటవము ముఖ్యావసరమై యుండెను, 

(శోతలను వశముచేసి 

కొనుటయే కదా? దానిని సాధించుటకు ఉపన్యాసకుని 

శైలి, వాదసౌలభ్యము, [కవుపూర్వకమైన విషయ 

[పకటనము = ముఖ్యమైనవి. వీనిని గూర్చిన విపులమగు 

చర్చయే యిందలి విషయము. 

ఉపన్యాస [పయోజన మెమి / 

ప్రో శ్రీ. అ. 

అరిస్టాటిల్ (5. త త్త పవిషయము): - అరిస్టాటిల్ 
యుగ యుగముల యందలి మహో త్రమ [పతిభాశాలు 

రలో నొకడు. మననం బంధ మైన పాండిత్యములో అతనికి 

నమానులగువారు మిక్కిలి కొలదిమందిమా త మే కలరు, 

ఫలవంతమైన ఆతని అసాధారణ [కియాక లాపమునుండి 

ఉద్భూత మైన రచనము చాల వినార మైనదిగా నుండెను. 

కాని అతని రచనలు చాల కొలదిమా[త మే నేశు వదిల 

పరుపబడ్ యున్నవి. శాస్త్రేయతా లక్షణముచే అవి 

(పశ్యేకముగా మిక్కిలి పాధాన్యముగల వై యున్నవి. 

ఆతడు చేసిన సంవాదములలో కొన్నిమా(తమే ఖండ 

ఖండములుగా నేటికి నిలిచియున్న వి. అరిస్టాటిల్ రచనలు 

చస్టేటో రచనల యొక్క నాజూకుతనముతో గూడిన అంద 

మును, ఒక మత(పవక్త కుండెడి రసానుభూతిని కలిగి 

యుండవు. అయినను నిజముగా ఒక శా స్త్రీయతా బుద్ధి 

(పకర్షను ఒక విషయమును సావయవముగా పరిళీలిం చెడి 

అత్యుత్తమమైన మనస్సును అరిస్టాటిల్ రచనలు ద్యోత 

కము చేయుచున్నవి. అరిస్టాటిల్ యొక్క తర్కము 

(Logic) మానవ భావన యొక్క పరాకాష్ట యనియు, . 

కొలది మార్పులు చేయుటకు గూడ అవకాశ మీయనంత 

పరిపూర్ణతను తనలో ఇముడ్చుకొన్నదనియు అనేక 

శతాబ్దములు భావింపబడియుం జెను. అరిస్టాటిల్ తర్కము 

నెడల కాంట్ (Kant) గూడ (పళంసాభావమును కలిగి 

యుండెను. ఈ [పళంసాదృష్టి అతిశయో క్రితో గూడి 
యున్నదని ఎవరువెప్పినను అరిస్టాటిల్ రచన యొక్క 

నిర్వివాదమైన [బాముఖ్యమును మాతము ఇది సూచించు 

చున్నది. శా స్త్రీయజ్ఞాన మునకు తర్క మును' ఒక సాధ 

నాంగముగ అరిస్టాటిల్ భావించియుండెను. ఆ పద్ధతి 
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[కమ [పణాళి కా బద్ధ మైన [బాధాన్యమును కలిగియున్నది. 

చేటోవలెనే, అరిస్టాటిల్ కూడ సామాన్య ధర్మమే (the 

universal) వాస్తవమైన నత్యమనియు, దాని జ్ఞానము 

*“ భావరూప దర్శనము ” (concept) లో మా[తమే 

అభింపగలదనియు, భావించుచున్నాడు. కాని యీతడు 

నర్వసామాన్య ధర్మము (the universal) ను, [పత్యేక 

ధర్మము (the particular) ను ఎట్టి సంబంధమునులేక 

యున్న వని ఫ్రేటోవలె భావింపక, అతనితో ఛేదాభి| పాయ 

మును కలిగియున్నాడు. సామాన్యధ ర్మమునుండి అవళ్య 

ముగా ' వత్యేకధర్మము" ను [గహింపగలుగుట ఎట్లో 

చూపుటయే తర్కముయొక్క పనియెై యున్నది" 

[పతిపాదనా[త్రయ సుశువాదము (Syllogism అరి 

స్టాటిల్ యొక్క తర్కసిరాంత మునకు శేందస్థానమై 

యున్నది. ఒక మధ్యపదముచద్వారా మరి ఆండింటినుండి 

ఒక న్యాయమును పరి గహించుటయే అంత్యమున 

సాధింపబడు ఫలితము (Conclusion) గానున్నది. కావున 

సామాన్య ధర్శము[కింద [పత్యేక ధర్మమును (పతిశే 

పించుట (Substitution) అను సంభావ్యత మీద అరిస్థా 

టిల్ యుక్క తర్కము తన దృష్టిని శేందీకరించు 

చున్నది. “విరుద్ధ తాధర్మ ము” (The law of contradic- 

tion అనున దొక్కటిమాతమె ఇతడు . (పతిపాదించిన 

సాధారణ సూతము (General Principle). ఒకే ‘భావ 

రూప దర్శనమునకు జెందిన సంబంధము” (Conceptual 

Relation) యొక్క అ స్పిత్వ, నా _స్టిత్యములు మరియొక 

సంబంధమునకు అవకాశ మీయ వనియు, ఒక వస్తువు 

“ఉండగలదు, లేకుండగలదు' అనిచెప్పుట సాధ్యము కాద 

నియు ఈ సూూతము చెప్పుచున్నది. 

విభిన్నమైన సత్య |(పపంచము మరి యొకటి దృశ్య 

మానమగు |పపంచమునకు కారణమని అరిస్టాటిల్ భావింప 

లేదు. “పరిగామి (Evolution) సిద్ధాంతమును [పవేళ 

పెట్టి, “సారముూునకును, “*కనబడుదానికిని (Essence 

and appearance) గల నంబంధము నాతడు తెలియ 

జెప్పుచున్నాడు. పదార్థములలో (Matter) “సారము 
(Essence తన *నంభవత” (Possibility ‘Potentia’) త“ 

గూడినదె మనకు దగ్గరగా నున్నది. రూపము యొక్క 

(పా ప్పిచేత, అది “నిజమైనది” (At) అగుచున్నది. “సర్వ 
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ఆరిసొటిల్ 
యఖ 

సామాన్య మైనది” (the universal) [పశ్యక మైన (the 

particular) దానిచేత మాత మే నిజమైనది అగుచున్నది. 
"పశ్యేకమైనది' _“సర్వసామాన్యమైనచదాని” యొక్క 
సత్య సంసిద్ధి యగుచున్నది. “దృశ్యమానము' (Appear- 

ance లో “సారము (Essence, యొక్క ఆత్మీయ 

సత్య సంసిద్ధినే అరిస్టాటిల్ “వా స్తవికత* (EnteteChy) 

అని పిలుచుచున్నాడు. 'స్రేటో అభ్మిపాయమునకు విరుద్ద 

ముగా అరిస్టాటిల్ “పత్యేక వస్తువు మాతమే నంపూర్ణ 

సత్యముగలది యని వాదించుచున్నాడు. "వస్తువే (520- 

stance) మొట్ట మొదటిదియు, పరమ (పధానమైనదియు 

ననీ అతని అభీ పాయము, వస్తువు దృళ్యమానమయ్యెడి 

భిన్నరతులనుఇట్టియు అందుండి నంభవమగు “అభిధానముి 

లను బట్టియు (predications) “జా తి భద ము" (categories) 

లేర్పడుచున్న వి. 

అరిస్టా టి ల్ యొక్క పరిణామ త _త్త్వశా(న్త్రుము 

రూపము 

(Form) నకును, పదార్థము (Matter) నకును పరస్పర 

సంబంధము కలదు. తక్కువ స్థా సాయిలోని జీవికి (being) 

ఏది రూపమగుచున్నదో, అది అంతకంటును పె వై స్థాయిలో ని 

జీవికి “ప పదార్థము” అగుచున్నది (Form and ‘Mutter). 

వస్తువులు వాని జాతులు ఇట్లు ఒక “కొల బద్ద (Scale) గా 

సర్పడుచున్నవి. ఇటు నటు రెండు వైవులను గూడ వానికి 

పరిమితులు గలవు. రూవముగా ఏర్పడని పదార్థము, 

లేదా స్వచ్చ సంభవత్వము (Pure possibility), మరియు 

స్యచ్చరూపము లేదా స్వచ్చ|కియ (Pure form or pure 

200. ఇవి రెండును జీవియొక్క [కమములోని రెండు 

చివరల యందును గల హాద్దులుగా నున్నవి. స్వచ్చ రూప 

మునకు పదార్థ మేమియును అవనరములేదు. అత్యు త్తమ 

మైన సత్యము (Highest reality) తో నది సమానము. 

స్వచ్చ నంభవత్వముగా నున్న పదార్థము చలన సూత 

మును (Principle of movement) గాని, తనంతట తాను 

సత్య సిద్ధిని గాని కలిగియుండదు. స్వచ్చ పదార్థము (The 

pure matter) స్వయముగా చలనము లేనిదిగా నుండును. 

ఫైటో త త్త పశొ(స్ర్రమునందలి భగవంతుని భావనవలె అది 

శాశ్యత మై మార్చులేనిదియు, చలనము లేనిదియుగా 

నున్నది. అది పదార్థ రహితమును, పరిపూర్షమును అగు 

(Metaphysics of Evolution) ననుసరించి, 



జీవముగా నున్నది. అది భగవంతుడు. అది న్వచ్చకియ ; 

భావనకు భావన. అది ఆత్మ పరిజ్ఞానము (Self-conscious- 

3653). అది స్వయం నమ్మగమెై, స్వచ్చమైన ఆనంద మె 

యున్నది. అది పపంచమునందు తన న్వకీయ మైన [కియా 

క క్రి వలన పనిచేయుటలేదు ; భగవంతుని కొరకు పదా 

రము యొక్క ఆ వేదనయే [ప్రపంచమును కదలునట్టుగా 

చేయునదై యున్నది. భగవంతునికిని పచార్థమునకును 

మధ్యను, స్వచ్చరూవమునకును స్వచ్చ పదార్థమునకును 

మధ్యను వస్తువులతో నిండిన [పపంచమంతయును గలదు; 

దీనికే (పకృతియని అరిస్టాటిల్ నామకరణము చేసెను, 

ఈ అంత ర్భాగమున నున్న వస్తు [ప్రపంచము చలనముల 

ననుభవించును. మరియు అతని త త్త్వళా(స్ర్ర వికానములో 

చలనమును | పేశేపించును. అరిస్టాటిల్ [పాచీన మైన 

నైథాగరన్ భావనావిధానమునుండి కొన్ని విచ్శితము 

లైన అభి ప్రాయములను సిక రించియున్నాడు. (పపం 

చము యొక్క ఆకృతి వ ర్తులము గాన, వర్తులాకారచల 

నమే మిక్కిలి పరిపూర్ణ మైనది. |[గవాములు మానవాతీత 
మైన తెలివిని కలిగియున్నవనియు, అవి చై వత్వమును 

పోలినవనియు, వాని పథావములే [కిందనున్న భూమి నె 
పడుచుండు ననియు నీతడు చెప్పెను. 

కాని గుణసంబంధ మైన భేదములన్నింటిని (QUalita- 
tive differences) పరిమాణ సంబంధమైన భేద ములనుగా 

(Quantitative) మార్చుటకు చేసిన డెమా|కిటస్ యొక్క. 
సనాతన [పయత్న మును (Classical attempt) అరిస్టాటిల్ 

(పతిఘటించుట ఎక్కువ ముఖ్యమైనది. గుణవిశేషణము 

నూతన మైనది, _పరిమాణముగా మార్చుటకు శక్యము 
కానిది. 

అరిస్టాటిల్ తన మానసిక శ్యాస్త్రమునందు, మానసిక 
జీవనము వీవిధములై న అంతరువుల (123౭15) చే నిర్మింప 

బడినదని చెప్పుచున్నాడు; [కింద అంతరువు లేదా పొర 
అంతకంు వైనున్న దానికి వదార్థముగానేర్పడుచున్న ది, 
వృత సంబంధమును, పశునంబంధమును అగు ఆత్మను 

(Vegetive and animal soul) ఆధారముగా చేసికొని 
హేతువాదము లేక “కౌన్? (Reason or rous) మాన 

వునిలో వృర్ధిపొందుచున్న ది. హేతువాదము తిరిగి [కియా 
వంతము, కియావిఠహితము (active and passive 

aspects) అను భేదములచేత ద్వివిధ ము గానున్న ది. [కియా 

ఏిరహొత మెన బుద్ధి వ్య క్కిగతమును, వ్య క్తి నంబంధ మైన 

అనుభవముచే ఏర్పడునదియునై యున్నది. |క్రియావంత 

మగు బుద్ది వ్య క్తులందరకును సాధారణ మైయున్నది ; 

అందుచే నది అమరమైనది. |క్రియావిరహిత మైన బుద్ధి 

వ్య క్తి గతజీవితముతో దృళ్యమానమె, దానితోనే అదృశ్య 
మగుచున్నది. మానవజీవితము యొక్క లవ్యము సుఖ 
స్థితిగా నుండుట (well-being). అందుచేత అరిస్టాటిల్ 

"ఆనంద వాది” (06600150 అను పదముచే సాధారణ 

ముగా సూచింపబడువర్ష మునకు చెందినవాడని చెప్పుటకు 

పీలులేదు. సుఖస్థితిగానుండుట అనగా ప్రకృతితో సమ్మే 

భనము పొందు [కియాకలావము అని అతడు భావించు 

చున్నాడు. జ్ఞానము సౌశీల్యమునకు (Virt1e) కేవలము 
మార్గదర్శ్భకమగుటకు చాలియున్నదని సోక్రటీస్ తలచి 

నంతగా అరిస్టాటిల్ తల చియుండ లేదు, వాంఛలు, భావా 

తిరేకములు (Passions) వీని ముట్టడి నెదెరించుటకు 

నున వివేకముతో గూడిన అంతర్లర్భనము నిజముగా శక్తి 

 మంతముగానుండవ లెను. ఆత్మని గవాము (Self-c0ntr01) 
ఇట్టి శక్తి నొనంగగలదు,; దానిని సంపాదించుటకు అల 

వాటుల వలనను, సాధనల వలనను మానవుడు తనకుతాను 

వీద్య్యాళిమీతుడు కావలనీయున్నాడు. సౌశీల్యము (Virtue) 

రెండు పరమావధులకు ఒకసాధన మైయున్న ది. ధైర్యము, 
తొంద రపాటునకును పిరికితనమునకును ఒక మధ్య స్థాన 

ములోనున్నది కనుక, అరిస్టాటిల్ యొక్క నీతిశాస్త్రము 
(Ethics)  సమభావమునకును, [ప్రశాంత స తికిని 

(Balance and equillibrium) ఇందిన . నీతిశాన్ర్రమై 
యున్నది. అరిస్టాటిల్ యొక్క  “నిచ్ మాచ్లన్” 
(నీతిశాస్త్రము? శీలవంతమైన జీవనమును గూర్చిన 
చక్క నియుదావారణములతో నిండియున్న ది ; అంతియే 

కాక మతి యొక్క విలువ కది యిశ్చెడి పాముఖ్య 
మును బట్టి అది (గీకు సం్రపదాయమునకొక నిదర్శనమెై 
యున్నది. మానవుడు నుశీలవంతమును, నీతిమంతమును 
అగు జీవనమును [పభుత్వపాలనములో మాతమె సంపూ 

ర్లముగా నడుపగలడని అరిస్టాటిల్ -వేబో వలెనే పూర్తిగా 
నమ్మియున్నాడు. నీతిశాస్త్రము. రాజకీయములలో ఒక 

భాగమని నిర్థారణ చేయబడినది. నె తిక మైన మార్గములో 



వ్య కిని పెరుగనిచ్చుట యే [పభుత్వము యొక్క [పథాన 

కర్త వ్యమైయున్నది. సంఘము యొక్క సు ఖస్టితి లక 

ముగా నున్నంతవరకు (పతి రాజ్యాంగ [పణాళికయు 

సరియైనదే ; [ప్రభుత్వము పరమో తృమమైన ఈ లవ్యము 

నుండి విడివడినచో సరియైనది కాజాలదు. వ్యకి పరిపా 

లన రాజ వరిపాలనవ ల మంచిదికావచ్చును, నిరంకుళ 

పాలనవలె చెడ్డది కావచ్చును; కొలదిమందిచే చేయబడు 

పరిపాలన (పభువర్గ పరిపొలన (Aristocracy) వంటిది. 

మంచిదగును. కొలదిమంది “పెద్దల కూటమి (Oligarchy) 

వంటిదై చెడ్డదియగును; అందరిచే చేయబడు పరిపాలన 

[పజాపభుత్వము వంటిదె మంచిదిగా నుండును; జన 

సమూహము యొక. అరాజక మువంటిదై. చెడ్డ దిగా 

నుండును. సేటో వలెనే అరిస్టాటిల్ కూడ మానవుని, 

ఆదిమ [పాక్ళ తిక స్థితినుండి నె తికమును, నైజ్ఞానికమును 

అగు సంస్కృతికి తీసికొని రాగల విద్యను ఇచ్చుట (పభు 

త్వపు బాధ్యత యే యని నిశ్తేశించుచున్నాడు. బానిసత్వ 

మును సమర్థించినందులకు అరిస్టాటిల్ అతి త వముగా 

విమర్శింపబడియున్నాడడు. కానీ ఇందులకు కారణము 

అతని కాలమునందలి చారిత్రక పరిస్థితు లె యని సమర్థింప 

వచ్చును. 

డా. వం 

అరేవియా (చరిత్రు:- _ అశేవియా చర్విత 
యనగా అరబ్బుల చరిత. అశేవియా దేశపు (పజలు అర 

బ్బులు అనబడుదురు. కాని “అరబ్బులు” అను పదమును 

విశాలదృష్టితో నుపలతీంచినయెడల, ఇందు అశేవియా 

చేశ వాసులు నూత మేకాక, ఇతరదేశములలో నివాన 

ముగనున్న మరికొందరు [పజలుకు3డ చేరుదురు. ఆయా 

కాలములందు అశేవియా చేశవాసులు పరరాష్ట్ర) ములను 

జయించి, అచ్చట పరిపాలకులుగ శాశ్వత నివాసము 

లేర్చరచుకొనిరి. మరికొందరు అరబ్బులు, వ్యాపారము 

కొరకును, ఇతర కారణములవలనను 'ఇతర రాజ్యము 

లకు వలసపోయి, అచ్చట నే ఛాళ్వతముగ నిలచిపోయిరి. 

వీరు కాలక్రమమున స్థానికులగు [ప్రజలతో కలసిపోయి 

నందున, ఒక నమసష్టి పజ యేర్చడినది. ఆ మిశజాతులు 

కూడ నేడు అరబ్బు |[పజలుగ పరిగణింపబడుచు న్నారు, 

ఈ. నూతన అరబ్బులు ఆకార లక్షణములందు అశేవియా 

హే CC) 

నివానులకంకు భిన్నులుగ నున్నను వారిని అరబ్బీ భావ, 

అరబ్బీ సభ్యత, ఇస్తాంయతము అను మూడు స్వర్గ సూత 
౧m లం 

ములు పకన్థుల గావించి బంధించుచున్న వి. కేవలము 

అరేబియా దేశవానులు రి0 లక్షలకు చెబడియున్నారు. 

వీరుకాక ఇరాకు, సిరియా, లెబనాన్, పాల స్తీనా, 

(ట్రాన్స్ జోర్డాన్, ఈజిప్టు, ఉత్తర సూడాన్ ప్రాంతము 
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లలో అరబ్బీ భావ మాట్లాడువారు లి కోట్ల [పజలుక లరు. 

లిబియా, ట్యునీసియా, అల్జీరియా, మొరాకో పాంతము 

లందుకూడ అనేకులు అరబ్బులు నివసించుచున్నారు, 

కాని [(వస్తుతము మన మీ విశాలమగు అరబ్బుజాతి చరి 

[తను కాక, పరిమితమగు అరేబియా నివానుల కథను 

నం|గవాముగ శెలిసికొనగలము. 

అశేవియా నివానుల చరితను మూడు భాగము 

లుగ విభజింపనగును. అతి | పాచీన కాలమునుండి కీ. థ్ 

622 వరకు మొదటియుగము. [కః శ, 622 నుండి 1750 

వరకు మధ్యమ యుగము. = 1/50 తరువాతయుగము 

ఆధునిక యుగము, 

ఆదికాలమున అశేవియాయొక్క దకిణ భాగమున 

నాగరకులగు (ప్రజలు నివసించుచుండిరి. వారికి (పత్యేక 

మగు రాజ్యమును, మతమును, భావషయు, విజ్ఞానమును 

ఉండెడివి. వీరు స్వచ్చమగు అరబ్బీజాతివారనియు, ఉత్తర 

అశేవియాయందు నివసించుచు, సంచారశీలురుగానున్న 

బచాయూన్ అరబ్బులు మి[శమజాతివారనియు, ఆ దేశ 

ములో వాడుక గలదు. చాలకాలము వరకును జాత్త 

రాహులగు అరబ్బులు, దాక్షిణాత్యుల యాధిక్యమును, 

వారి విజ్ఞానమును అంగీకరించి మెలగుచుండెడివారు. 

కాని |క్రీన్తుశకము |పారంభమైన వెనుక, అరేబియాకు 

ఉత్తరముననున్న, సిరియా, మెసపొటోమియా రాజ్య 

ముల. వారి (పథావము, ఉత్తర అరబ్బు (పజల వై (పన 

రింపసా గెను. ఉత్తర అేవియాలో [కొత్త రాజ్యములు 

బయలు దేరెను. ఇవి లఖ్మిడ్ , ఘసానీడ్ అను 'పేర్దుగలవి. 

ఇవి క్రై నృవులచే పాలింపబడెను. క్రీస్తుళకము అయిదు 

ఆరు శ తాబ్లులు అరబ్బుల చరి తయందొక స్వర్ణయుగము. 

ఆకాలమునాటి అరబ్బులు వీరులును, చేశభక్తులును, 

ఉదారులునై యుండిరి. అతిధి పూజనము వాది ముఖ్య 

సద్దుణములలో నొకటి, ఆ కాలమున వోతించాయివంటి 



అరేవియా (చరిత్ర) 

మహాపురుషులు అరబ్బులలో జన్మించిరి. కాని ఈ యుగ 

మున అరబ్బులలో అనేక దురాచారములుకూడ వ్యాపిం 

చెను. నురాపానము, ద్యూతము, వసిబాలికలను సజీవ 

ముగ పాతి వేయుట, స్త్రీలకు నమాజములో అర్హన్థానము 

లేకుండుట మున్నగు గొప్ప లోవములు వీరియందుం డను. 

ఈ కాలమున యెమెన్, జీమన్, హెజాజ్, నెజ్బ్ [పొంత 

ములలో కొన్ని చిన్నచిన్న న్వతం|త రాజ్యములు నెలకొని 

యుండెను. అందు కొన్ని కేవల నగర రాజ్యములు. 

వానిలో పాజాజ్ నందలి మక్కాపట్టణము ముఖ్య మైనది. 

ఇది పవిితమగు యా తాస్థలముగను, వ్యాపార "కేంద 

ముగనుకూడ ఖ్యాతివహించెను. ఇట్టి మక్కా నగరమున 

[ప్రవక్తయగు మహామ్మదు జన్మీంచెను. 

[సవ కయగు మహమ్మదు నూతనమగు నొక మత 

మును స్థాపించుట యే కాక, అరేబియాయం దొక బలమగు 

(పభుత్వమును నెలకొల్పి, అరబ్బు (పజలను సంఘటిత 

పరచుటక్రై యత్నించెను. ఆయన మరణించునరికి పశ్చిమ 

అరేబియా అంతయును, మక్కా. మదీనా పట్టణములును 

ఆయన వళమయ్యును. మహామ్మదు తరువాత రాజ్యము 

నకు వచ్చిన మొదటి ఖలీఫాయగు అబూబకర్ అరేబియా 

రాజ్యమునంతను జయించి, |పభుత్వమును బలపరచెను. 

[కమ[క్రమముగా అరబ్బులు వశ్చిమమునకు వ్యాపించి, 

ఆఫికా, ఐరోపాఖండములలో తమ సా్యమాజ్యమును 

విన్తృత పరచిరి. అనేక  కారణములవలన అరబ్బు 

రాజ్యములో అంతఃకలహాము లుప్పతిళ్లెను. క్రీ. ళ. 660 వ 

సంవత్సరమున, జెమాస్కస్ నగరము అరబ్బు రాజ్యము 

నకు ముఖ్యస్థాన మయ్యెను, ఇచ్చటినుండి పరిపాలనము 

కావించిన ఒమయ్యదు ఖలీఫాలు అశేవియా సా[మాజ్య 

సర్వస్వమునకును పలికలుగ నుండిరి. వారి యనంతర 

మధికారముపూనిన అభ్బాసీ ఖలీఫాలు తమ శేందమును 

బగ్జాదు నగరమునకు మార్చిరి. అందువలన కమముగా 

అరేవియా [పజలకును, ఖ లీఫాల రాజ్య మునకును సంబంధ 

ములు తెగిపోయును. అశేవియాయందు "కేం ద్మపభుత్యము 

లేదయ్యెను. అంతఃకలహాములు చెలరేగి, దేశమున చిన్న 

రాజ్యములు నెలకొ నెను. మహమ్మదు (ప్రవక్త వారన 

లగు వరీవు వంశీయులు, ఈ అంధకార యుగములో 

కొంత [పాముఖ్యమును సంవాదించిరి. కాని వారుకూడ 

ఈజిప్టు రాజులకును, ఆవెన కాస్ స్టాంటినోపిలునుండి 
గొప్ప సామాజ్యమును వాలించిన తురుష్క చ్మకవర్హు 

లకును వళ్ళులెర. ఇది మధ్యయుగవు చరిత, 

అరేబియా దేశము యొక్క ఆధునిక చరితలో వవోవీ 
ఉద్యమము పేర్కొనదగినది. ఈ ఉద్యమ మును [పారం 

ఖించిన యాతడు మహాన్ముద్ ఇబ్న్ అబుల్ వహాబ్, 

[పవక మవామ్మదుచే బోధింపబడిన ఇస్లాము మతము 

నందు కాల కనుమున [వవేశించిన లోపములను సంస్క. 

రించి, సత్యమగు ఇస్తాము మతమును మరల నెలకొల్చ 

వలెననియు, ఆనాడు అరేవియాలో వ్యాపించియున్న 

అంతఃకలహాములను తుదముట్టించి, బల మైన యొక అరబ్బు 

రా జ్య మును స్థాపింపవలయుననియు, ఈ సంస్క ర్త 

ఆశయములు. వవోవీ ఉద్యమము 18 వ శ తాబ్దియందు 

[పారంభమై |కమముగ బలవ డెను. మొదటినుండియు 

సౌదీ వంశమువారు వహివీ ఉద్యమమును బలపరచి, 
అరబ్బు జా తీయ రాష్ట్ర 9 స్థాపన కై యత్ని ంపసౌ గిరి, 

ఈ [పయత్నములో తురుష్కులు వీరిని (పతి 

టించిరి. ఈ కథా కాలమునాటిక్షి అరేబియా, తురుమ్మ 

సా[మాజ్యములో నొక భాగముగ నుండుట గమ 

నింపదగినది. అయినను వెనుదీయక వవోబీలు రియాథ్ 

అనుచోట తమ ముఖ్యస్థానమును నెలకొల్పి, నూతన రాజ్య 
స్టాపనమున క్రై [పయత్నములు సాగించిరి. 1902 సంవత్స 

రము నాటికి అబ్బుల్ అజీజ్ ఇబ్న్ సౌద్ అనునాయకుడు 

వవోబీ ఉద్యమమునకు నేతయె దానిని బలపరచెను. ఇతడు 
[కమముగ తన రాజ్యమును 'పంపొందించుకొని, మొదటి 

(ప్రపంచ యుద్ధమున ఆంగ్లేయుల పతకము వహించి, తురు 

ష్కులతో పోరాడి వారి నోడించెను. ఈ విధముగ ఇబ్న్ 
సౌద్ బలపడెను. ఈ రాజు మిక్కిలి రాజనీతి కుశలత గల 

ఈతడు తన దేశములోని తిరుగుబాటుదారుల 

నణచివై చియు, బలవంతులగు నాం గ్లేయులతో స్నేహ 

భావము పాటించియు, నేటిబలవ త్రరమగు సౌదీఅలేవియా 

రాజ్యమును నెలకొల్పగలైను. ఈతడు ఎజ్జ సము|ద తీర 
మునను, పారసీక గుడ [పొంతమునందును గల నూనె 

గనులను అమెరికా కం వెనీలకు కౌలుకిచ్చి విశేషధనమును 

సేకరించెను. ఆ ధనమును వ్యయపరచి, ఆతడు తన 

రాజ్యమునందు గనులను (తవ్వించియు, నీటి పారుదల 

వాడు. 
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నదుపొాయముల గావించియు, అరబ్బు (ప్రజల కెముము 

నకె_ పాటువడెను. ఇబ్న్సౌద్ తన రాజ్యములోని వివిధ 

భాగములకు స్వపరిపాలనాధికారము నొసంగి, (పజాన్వా 

మీక సిద్ధాంతముల నంగీకరించెను. శెండవ (ప్రపంచయుద్ధ 

ములో ఇబ్న్ సౌద్ రాజు తటస్థభావమును వహించి, 

యుద్ధ పు దువృలితములనుండి తనరాజ్యమును కాపా డెను. 

అరేబియా యొక్క ఆధునిక చరి!తలో ఇబ్న్ సౌద్ రాజు 

పరిపాలన మొక ముఖ్యఘట్టము. 

అరబ్బులు కేవలము వీరులుమా|త్ర మే కారు. వారి 

యందు విజ్ఞానపివాన కూడ మిక్కుటముగ కలదు, అరబ్బీ 

భావ |పపంచములోని ఉత్తమ [పామాణిక భాషలలో 

నొకటిగ పరిగణింపబడుచున్నది. ఈ భాషయందు (ప్రవక్త 

మహమ్మదునకుపూ ర్వ మే ఉన్నతస్థాయికిచెందిన కవిత్వము 

ఆవిర్భవించెను. ఇస్తాము మతము దేశ దేశాంతరములలో 

వ్యాపించిన కాలమున అరబ్బీభామకూడ మి క్రిలి అభివృద్ధి 

గాంచెను, అబ్బాసీ వంశపు ఖలీఫాల కాలమున అరబ్బీ 

భాష యందు అనేక శాస్త్ర (గంథ ములు రచింపబ జెను. 

అల్ మన్సూర్ , వోరూన్ అల్ రషీద్ అను ఖలీఫాలు 

గొప్ప విద్యాపోషకులుగ ఖ్యాతివహించిరి, వారి. [పో తా 

హము వలన (గీకు, పారసీక, సిరియన్ ఖామలలోని అనేక 

ఉత్తమ [గంథ ములు అరబ్బీ భాషలోని కనువదింపబడైెను. 

ఈ ఖలీఫాలు బాగ్జాదు, జానా, క్యూ ఖా, బొఖారా, అలె 

గ్ఞాం|డియా నగరములందు ఉత్తమ విద్యా 'కే్యదములను 

[గంథాలయ ములను నెలకొల్సిరి. అరబ్బులు చారి తిక 

రచనము, భూగోళశాన్త్రము, గణితశా(స్తుము, తత్త్వ 
శాస్త్రము, ఖగోళశా(స్త్రము, వచె_ద్యశళా(స్ర్రము మున్నగు 

విద్యలందు గొప్ప (ప్రజ్ఞను సాధించి, చక్కని [గంథము 

లను రచించిరి, అరబ్బులు శిల్పకళను కూడ మిక్కిలి 

అభివృద్ధి కావిం చిరి. 

నిర్మింపబడిన (పొచీనవు కట్టడము లిందులకు నిదర్శనము. 

ఖ. భా. 

_ అరేబియా (భూగోళము) :- స్టాన నిరావణము : 
అశేభియా ఆసియా యొక్క నైర్భతి దిక్కునందు 

34°30 4; 1245 ఉ. యొక్కయు, 32°30"; 
మరియు 60° తూ. ల యొక్కయు నడుము వ్యాపించి 

యున్నది, అది పశ్చిమమున ఎట్ల సముదముచేతను ; 

<r 

'స్పెయిను దేశమున అరబ్బులచే 
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ఆరేవియా (భూగోళము) 

దతీణమున హిందూ మహానము[ దము చేతను, వడిన్ 

సింధు శాఖ చేతను; తూర్పునందు ఓ మెన్, వరియన్ 
సిందుశాఖల చేతను చుట్టుకొన బడియున్న ది. ఉ త్రరమున 

ఇరాక్, ఇ(సాయిల్ దేశములు అను భూభాగములు 

ఎల్బలుగా నున్నవి. 

వాయవ్య దిశనుండి ఆగ్నేయ దిశవరకు ఈ ద్వీప 
కల్పము యొక్క గరిష్ట - చెర నము కానన గును. 

మొత్తము విస్తీర్ణము దాచావు 12,00,000 చదరపు 

సామాన్య లక్షణములు : అశేవియా ఒక పీఠభూమి. 

అది నై_ర్భతి దిళనుండి ఈశాన్య దిశ వె పునకు ఏట వాలుగా 

నున్నది. దాని నై_ర్భతి దిగ] గము మిక్కిలి ఉన్న త మెనది. 

నిటముగానున్న పడమటి అంచు ఎజ్బనము దమట్టము 

నుండి 4000 అడుగులు మొదలుకొని 8000 అడుగుల 

ఎత్తును కలిగియున్నది. 80 మైళ్ళకు మించని వెడల్పు 
గలిగిన మండల మొకటి సము[దతీరమునకును, పర్వతపాద 

ములకును నడుమ నేర్చడుచున్నది. ఈ పీఠభూమి యొక్క 

పూర్వో త్తరభాగము [కమముగా, యూఫ్రటీసు నదివై పు 
నకును, పర్షియన్ సింధుళాఖ వై పునకును వాలియున్న ది, 
పూర్వ దిశాంతమునందు 'జెబెల్ -అఖ్బర్. పర్వత పంక్తి 

ఈ చాలును అడ్డ గించుచున్నది. 

నీటివనతి లేకపోవుటవలనను, అనిళ్చికమెన వర్షపాతము 

వలనను ఎడారిమొ త్తములో శీ భాగము మా(శ్రమే స్థి సిర 

నీవానమునకు యోగ్యమైయున్నది. నైరృతి బుతుపవన 

ముల మార్గమునకు ఎడముగా నుండుటవలనను, ఎత్తైన 

కొండలు లేకపోవుటవలనను, ఇచట చాలినంత వర్షము 

పడదు. కాబట్టి అది వట్టి శుష్మమొన పీఠభూమి. నదులు 

అప్పుడప్పుడు వరదలై పారును కాని సాధారణముగ 

అవి ఎండియే యుండును. అశేవియాను మూడు నై_సర్గిక 
భాగములుగా విభజించవచ్చును. 

(1) ఉత్తరభాగము, (1) మధ్యభాగము, (11) దతీణ 

భాగము. 

(1) ఉత్తరభాగము := ఇంచుమించు ఉత్తరభాగ 

మంతయు ఇసుకతోను రాళ్లతోను నిండియుండును. కాని 

కొన్ని బుతువులలో ఉత్తమమైన పచ్చికబయళ్ళు అక్కడ 

కనిపించును. జనులందరును దాదాపు స్థిరనివాసములు 



అరేవియా (భూగోళము) 

అ లేక దిమ్మరుచుందురు. గోపాలకవృ త్తి నవలంవించు 

చుందురు, 

(11) మధ్యభాగము:- ఇది శుష్క మైనది. ఇసుక స్టైప్ ల 

తోను, రాళ్ళతోను నిండియుండును. అచ్చటచ్చట కొన్ని 

బావులు కనిపించును. ఎప్పుడును నంచరించు స్వభావము 

గల జను లీ పాంతము నాకమించియుందురు. ఇక్కడ 

సేద్యము చేయుటకు కొంత అవకాశము కలదు, 

(మే దతీణ భాగము _ఇందుఆసియా ఖండపు ఎత్తయిన 

పీఠభూములు కలవు, పశ్చిమమున. ఎ మెన్ను, తూర్పున 

దురు. £000 నుండి 7000 అడుగుల ఎక్తుగల [పచేశము 

లలో శాఫీ ఉత్ప త్తి జరుగును, అరేబియా ఖర్జూరపు 

చెట్టకు సుప్రసిద్ధ ము. 

జనులు ; ఇచటి జనులు రెండు తెగలకు చెందిన వారె. 

యున్నారు. అచ్చమైన అరబ్బులనియు, ముస్తారబ్ లేక 

స్వ దేళన్ధులుగా అంగీకరింపబడిన వారనియు. ఇచటి 

మొత్తము ఇందులో సంచరణ 

ీలురై నవారు పదిలత లుందురు. జనులు విశేషముగా 

ద్వీపకల్పము యొక్క తీర[పొంతమందు నీవసింతురు. 

జనాభా 60 లతలు, 

జెజెల్ అబ్బర్ అను పర్వత a ద బారు వరపాత మున్న 

పం కులు కలవు. ఉన్నత న. (పాంతములలో భూమిని 

(ప చేశ మగుటవలనను, లో జ్య దున్ని వ్యవసాయము చేసి 

సము|దము సమీపమున ఖీ కొందురు. 

నుండుటశేతను, ఇచటి | | జంతుజీవనము : ఒంశు 

కీత్రోప స్థితి సమముగా లీ | అరబ్బులకు మిక్కిలి ఉప 

నుండును... జనులు వ్యవ a అ యోగకరమైన పెంపుడు 

సాయమే వృత్తిగా గల (శ్రి పటా నా 0 జంతువు. ఇది దప్పికను 

వారు. ఈద్వీపకల్పముతో | Ye కటల ద్య" || నహింపగలుగును. అందు 

ఓ మెన్ (పాంతమునందలీ ళీ ళ్ రంగాల y చేత ఇది ఎడారిలో .దిర్హ 

బాటినా తీరము మిక్కిలి | ఆపె , భ్ యో మైన (పయాణము చేయ 

సారవంతమయిన మండ EN ఎ సలి? ౪? గలదు, దీనిపాలుమనుష్యు 
లము ఆమండలము NV త్ర లకును, _ గుజ్ఞములకును 

"జ ఇల్ అట్టర్. కొండల ——— అ ల కా pV జీవనాధారము. సాధా 

నుండి పారు పరుల సవో అరేబియా డంలో, | రణముగా, 400 పౌనుల 

యముతో సాగు చేయ క్. లా బరువును  మోయును. 

బడుచున్నది. య మ ఎండకాలములో దినము 

ఉద్చిదజాలము : వేసవికాలములో అన్ని [పాంతము నకు 20, 25 మైళ్లవరకు (ప్రయాణము. చేయగలదు. 
లందును జొన్నలు, ధుర్కా దుఖాన్ మున్నగు ఆహార 

ఛాన్యములను ఇచట వండింతురు. పీఠభూములలో 

మొక్కజొన్న, గోధుమ, బార్లీ, చలికాలమునందు పరి 
మితముగా పండింతురు. గుమ్మడికాయలు, ముల్లంగి 

గడ్డలు, దోసకాయలు, కర్బూజా కాయలు 

దుంపలు, ఉల్లిగడ్డ, పిక్సు (ఒకవిధమైన ఉల్లి) మున్నగు 

శాకములు పండింతురు. గులాబీ మల్లి, వాముచెట్టు, 

లవెండరు మున్నగు సువాసనగల మొక్కలను ఇచట 

పరిమళదవ్యములను తయారు చేయుటకయి పెంచు 

బంగాళా 

మూడు నాలుగు దినముల కొకసారి దీనికి నీరు అవసర 

మగును. చలికాలమున 25 దినములు మీరి నీరు (తాగ 

కుండ ఇది [బతుకకలదు, నవారి చేయువానిని నవారిజఒంకు 

దినమునకు నూరుమైళ్లు మోసికొనిపోగలదు. ఎడారి వేడి 

మిని తుఫాను గాలులను. తట్టుకొనగలదు. కావున దీనికి 

“ఎడారి ఓడి అను పేరు కలిగినది. 

|పముఖులై న పీకలు, అమీరు కుటుంబములవారు 

మాతమే గుణ్బ ములను పోషింతురు. దాడులు జరుపుటకు 

మాత్రము వీటిని ఉపయోగించుచుందురు. వీటికి కావల 
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సిన మేతను నీటిని ఒంశెొలవపైన తీసికొనిపోవుచుందురు. 

ఉత్సరభాగమునందలి ఎడారిలోను, మెనపొటోమియా 

లోను, అనేజ, షమ్మర్ అను జాతులవారు అధికసంఖ్యలో 

గుజ్జములను పోషింతురు. ఇచ్చట కొన్ని ఉత్తమజాతికి 

చెందిన గుజ్జములును కలవు. కాని అవి దప్పికను ఓర్చు 

అరేబియా దేశమందంతటను గాడిదలను 

చెంచుదురు. పట్టణములం 

కొానజాలవు. 

ఆరంబెనా 
జబ రా 

స్వాతం [త్యము నాధించుకొ నను. ఇది 27 లతల చదరపు 

కిలోమీటర్ల చై_శాల్యముకలిగి, ఒకకోటి రి లతల [పజ 

లతో నిండియున్నది. 

జనులు, పరిపాలనము : ఇది పజాస్వామ్య దేశము. 

1949లో రాజ్యాంగనిర్లయము జరిగినది. ఈ దేశములో 

16 రాష్ట్రాలు, 8 [వదేశాలు, 1 ఘెడరలు జిల్లా ఉన్నవి. 

దు ధనికులు ఏటివై నెక్కు ఈ దేశములో నున్నవారిలో ఎక్కువ మంది ఐరోపా 
TE sire a 

దురు. వీటి. పాలను గ 

కూడా జనులు ఉప! 

యోగింతురు. ఈ||| 
'దేశమునందుగలజను6 . 

ఆ స్తులలో గొజ్టెలు,. 

మేకలు ముఖ్య మెనవి. 

ఎండకాలమున నివి.| 

రెండు దినములకొక | 

ఇచటి (స్త్రీలు దినమున | 

కొకసారి. సంజవేళ, 
పాలు  పితుకుదురు. | 

పురుషులు ఒంశు! 
పాలను పితుకుదురు. | 

వి. యకా. చ. | 
అర్హంబినా ఫం 

1516 వ సంవత్సర. 

స్లాటా అను (ప్రదేశ 
మును డాకా జువాకా! 

డయాజ్ డిపోలిన్ అను | 

యా తికుడు కను! 

గొ నెను. ఈ దేశము. 

దకీణ. అమెరికా ఖండ | 
ములోనిది. 1816 లో. 
అ్జెంశై నా రిపల్లి కా | 
అను రా. జ్య ము | 

స్పెయినువారి పరి, 

లం 9 నై 

Fs స్ / స్మ 
A గం శర f 
TAR! | డే బట్టు 

పాలనము నుండి! 
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అర్థశాస్త్ర ప్రమేయము 

ఖండము నుండి వచ్చినవాశే. వారిలో ఇటలీ, స్పెయిను 

చేశాల-వారు ఎక్కువమంది ఉన్నారు. ఇండియనులు అను 

స్థానిక వానుల సంఖ్య 90,000 లకు మించిలేదు. 

[వజలలో పెక్కురు నై న్తవులు కలరు. వీరు రోమను 

కాథలిక్ శాఖకు చెందినవారు, 6 మొదలు 12 సంవత్స 

రాల వరకు పిల్లలకు ఇచట ఉచితవిద్య ఒనగబడును. 

1950లో 90,201 మంది విద్యార్థులు విశ్వవి ద్యాల 

యాలలో చదువుచుండిరి. ఇచటి ఫిడరలు న్యాయ 

స్థానము, రాష్ట్ర న్యాయస్థానాలు వివాదాలను తీర్చు 

చున్నవి, బ్యూూనాస్ ఐర్స్ అను పట్టణము అర్థైెంకునాకు 

రాజధాని. అక్కడ సర్వోన్నత న్యాయస్థానవు (Federal 

Court) ఉన్నది. సైన్యములో నౌకాబలము ఎక్కువ. 

దానిలో 500 ఆఫీసర్లు, 11,000 నావికులు ఉన్నారు. 

50 నౌకలు పనిచేయుచున్న వి. అమెరికా నుండి యుద్ధ 

సొకలు కొనబడినవి. 

ఆర్థిక పరిస్థితులు : అశ్జెంశునాళో ముఖ్య పరి శమ 

పశువులను పెంచుట. ఇచ్చటి పళుసంఖ్య లి కోట్ల (లతల 

పరిమితి గలిగి, (పపంచములో చతుర్థస్థానమును ఆ(క 

మించుకొనుచున్నది. అర్జెంకు న్ పశువులసంస్థద్వారమున 

ఈ వపళు పరి|ళమ జాతీయము చేయబడినది. ఇచటి నుండి 

జరుగు మాంనము యొక్క ఎగుమతి [పపంచములో 

[పథమ స్థానమును ఆకమించినడి. బ్యూనాస్ ఐర్సీలో 

(పపంచములో నెల మాంసము నిలువచేయు గొప్ప 

యం తాగార మొకటి ఉన్నది. అందులో (పతిదినము 

5000 వశువులు, 10,000 గొల్జైలు వధింపబడి, వాటి 

మాంసము నిలువచేయబడు చున్నది. ఇచట గోధుమపంట 

ఇటీవల వృద్దిఅయినది. నూనెగింజల ఉత్ప త్తిలో, వ్యాపా 

రములో అర్జంమై నాకు అ| గస్టాన ము ఉండెడిది. ఇప్పుడు 

నూనెను ఈ దేశములోనే తీయుచున్నారు. గోధుమ 

రవ్వను తయారుచేయుట ఈ దేశములో రెండవ పెద్ద 

పరిశ్రమ. ఆధునిక పర్మిశమలు స్వల్పముగా స్థాపింప బడినవి. 

ఇచటి విదేశ వ ర్రకమంతయు [వభుత్వ మే చేయుచున్నది. 

అశైంమై నా, వారి శామిక వస్తువులను బాల భాగము 

దిగుమతి చేసికొనుచున్నది. ఇది ఇంచుమించు పూర్తిగా 

(బైిటను 'దేళముతోనే విదేశ వ్యాపారమును చేయుచుం 

డును. కాని, వ్యాపారము అంతయు ఇప్పుడు అమెరికా 

నంయు క్ష రాష్ట్రములతొ నే జరుగుచున్నది. పెక్కు 

౭ లు మార్గాలు కలవు, 46,000 కిలోమీటర్ల రలు 

మార్గము [పభుత్యము అదీనములో ఉన్నది. 'సెకా 

వ్యాపారము ఎక్కువగా నున్నది. 

డి. వి. కృ. 

అర్థశాస్త్ర (ప్రమేయము :- మానవునకు గల శక్తి, 
సాధనములు బహు పరిమితములు. కాని అతనికి పెక్కు 

కోర్కెలు గలవు. కావున ఆ అవసరములలో ఏదిముందు, 

వది వెనుక తీర్చికొనవలయునని యోచించుట అవసర 
మగుచున్నది. అట్లు పరిమిత శక్తిసాధనములను వివిధ 

అవనరములకు వినియోగించుటలో మిక్కిలి తక్కువ 

[పయత్నముతో అత్యధికమగు నంతృ వి నొందుటకు 

[పయత్నము జరుగుట సహాజము. కావున కోళ్కలు, 

వాని సంత్భ ప్తి, అందులకు జరుగు [ప్రయత్నము-అనునవి 

ఆర్థిక సమన్యలయందు [పథాన భాగములు, నాలుగవది 

మొన “మార్పిడి (exchange) ఈనాటి ఆర్థిక సమస్య 

లందు (వాబల్యము వహించుచున్న ది. 

ఆర్థికశ్యాస్త్రము. నంఘజీవియగు మానవుని యొక్క 

ధన నంబంధమగు సమస్యలకు సంబంథించి యున్నది. 

ఇది ఒక సాంఘికళశాన్తృము. గ్రైరొమియా అను (గీకు 

వదమునుండి పుట్టినది. గృహానిర్వహణ ఇాన్రుమసి ఈ 

పదమునకు అర్థము, మార్కు అను రచయిత యావత్ 

చరితను ఆర్థిక దృ హా వ్యాఖ్యానించుటను బట్టియే 

ఈనాడు ఆర్థిక సమస్య లెంత [ప్రాముఖ్యమైనవో తెలియ 

గలదు. రాజకీయ స్వాతం త్యమును పొంది, ఆర్థిక 

స్వాతం [త్రము కొరకు [పణాళిక లద్వార మనము తీవ 

[ప్రయత్నములు చేయు మనదేశమున ఈ విషయ [పాము 

ఖ్యమును గూర్చి నొక్కి చెప్పవలసిన పనిలేదు. 

ఒక శా(స్త్రపమేయమును న్థూలముగా గుర్తించుట 

వేరు, సూవ్మముగా నిర్వచించుట వేరు. మరి ఆర్థిక 

శాస్త్రము నిర్వచించుజుట్టు ? అరిస్టాటిల్ ఏనాడో దీనిని 

గృవానిర్వవాణ శా(న్ర్రముగ పరిగణించెను. అతనిదృష్టిలో 

కోర్కెలను తృ ప్తిపరచుకొనుటకు సంబంధిం చిన అందలి 

భాగము సపహాజము; డబ్బు మార్పిడి మొదలగునవి 

అసవాజములు. నవీనార్థిక సిధ్ధాంత ములకు జనకుడని 

చెప్పబడెడు ఆడమ్స్మిత్ జాతుల సంపదల న్వభానము, 
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అందుకుగల కారణములు వీనికి సంబంధించిన విచారణగ 

దీనిని పరిగణించెను. చాని నాధారముగ చేసికొని 19 వ 

శతాబ్దములోని రసి న్, కార్లయిల్ మొదలగు 

సాహితీపరులు దీనిని “భయంక రశ్యాస్త్రి మని వరిం 

చిరి. కాని అర్థశాన్త్రరత్యా. సంపద యన కేవలము 

ధనమని మాూ(తమే అర్థము కాదు. [పజల అవసరములను 

తీర్చు పరిమిత ము లగు వస్తువులు, పనులు అని అర్థము. 

ఆల్ ఫ్రడ్ మార్షల్ “సం శేమమునకు వలయు భౌతిక 

వ స్తునంచయమును సంపాదించి, ఉపయోగించుటకు నన్నీ 

హితముగ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత సాంఘిక 

చర్యలోని భాగము” ఇందలి విషయమని వర్ణించినాడు. 

ఇతని దృష్టిలో అది కేవలము సంపదకు నంబంధిం చినచే 

కాక అంత కం కొునుముఖ్యముగా మానవునకు సంబంధించి 

యున్నది. ఈ నిర్వచనము యొక్క ముఖ్య గుణము 

ఏమన అది సంవదకు, నం శేమమునకు పరస రసంబంధము 

కల్లించుచుండుటయే. చెగూ మొదలగు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త 

లీ యంళమునే విస్తరింవచేసిరి. [ప్రసిద్ద భారతీయ ఆర్థిక 

డా; వి. కె. ఆర్, వి. రావుగారు 

“ఆర్థిక కార్యముల స్వభావము - ఉర్దళము” అను ఉప 

న్యాసములో ఆర్థికశ్యాస్త్రము ఉత్పత్తి, మార్పిడి మొద 

లగువాసీని పరిశీలించుట, కేవలము పరిశీలనకొరశే కాక, 

మానవ వ్య క్కిత్వ వికాసము అను ఆదర్శ్భసాధనకుమా (త్రమే 

యని వక్కాణించియుండిరి. |పొఫెనర్ కానన్ “భౌతిక 

సంశేమ కారణముల పరిశీలన” యని ఆర్థిక శా స్ర్రమును 

నిర్వచించెను. ఈ నిర్వచనమును లయెనల్ రాబిన్సు అను 

ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త విమర్శించుచు ఆర్థిక శాస్త్ర దృష్ట్యా 

ఏవి భౌతికవన్తువులో, ఏవి కావో వాటిని చెప్పుట కష్టము 

అని వాకొనినాడు. ఉదాహారణకు గాయకుని గానము 

వంటివి భౌతికవన్తువులు కాకపోయినను అవిగూడ ఆర్థిక 
శ్యాస్త్రరంగములోనివే, మరియు సాంఘిక నం చేమము 

నకు దోహదకరములుగాని (ఉ: సారాయము తయారు 

చేయుట) అనేక విషయములు గూడ అర్థశా(న్ర్రరంగము 

లోనివే అని రాబిన్సు వాదించెను. సంతేమము అను పద 

శాస్త్రవేత్తయగు 

[పయోగములో నైతిక విషయము ఇమిడియున్నది. 

అట్టి తీర్చు చెప్పు అధికారము ఆర్థికశ్యాస్త్రమునకు లేదు 

అనునది రాబిన్సు చేసిన మరియొక విమర్శ. ఈ నిర్వచ 
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నము ఆదర్శవాదమువై ఆధారపడినదనియు, ఏ శాస్త్ర 
మును అట్టి పునాదులచె ఆధారపడరాదనియు కూడ 

ఆ పేపింపబడినది. హిక్సు మొదలగు ఆర్థిక వేత్తలకు ఈ 

విమర్శనము అంకుశమువలె నాటుటచేత సం చేమ ఆర్థిక 

శాస్త్రమునకు శా(స్త్రయు క్త మైన పునాది నిర్మించుటకు 

వారు కంకణధారులైరి. 

కానన్ నిర్వచనమును ఇట్లు చీల్చి చెండాడిన రాబిన్సు, 
ఆర్థిక శాస్త్రమును, “కో ర్కెలకును, బహువిధోప యోగ 

ములుగల పరిమితవస్తు సంచయమునకునుగల పరస్పర 

సంబంధముగా మానవ [పవర్శనమును పరిశీలించుట” అని 

నిర్వచించను. కేవలము ఆశయములుగాని, సాంఘికపరి 

స్థితులుగానిగాక వాటివరస్పర సంబంధ మే ఆర్థిక శాస్త్రము 

యొక్క వరిశీలనాంశ మని రాబిన్సు అభీ వాయము. 

అతనిదృష్టిలో ఆర్థిక వేత్త, ఒక మార్గమునకు సంబంధించిన 

వివిధాంశములను చర్చింపగలడే కాని ఆ మార్గము ఉచిత 

మెనదా యను విషయము వై తీర్చు చెప్పజాలడు. 

ఈ నిర్వచనమునగూడ లోపములు లేక పోలేదు. 

చైనిర్వచనము ఒక (పక్యేకరకపు మానవ కార్యములకు 

పరిమితమైయుండ, ఇది ఒక (పత్యేక |పవ_ర్డనమునకు 

పరిమిత మైయున్న ది. అంతేగాక రావీన్సు పేర్కొనినట్లు 

“పరిమితత్వము” ఆర్థిక విధాన మంతటి యొక్కయు 

సామాన్య లఅతణమని చెప్పుట సావానము. అంతేగాక 

ఆర్థిక వేత్త ఆదర్శముల వై తీర్చు చెప్ప నని మడిగట్టుకొని 

కూర్చుండుట అసాధ్యము, అవాంఛనీయమునుగూడ. 

చెగూ చెప్పినట్లు అర్థిక వేత్తకు ఇందలి కుతూహలము 

త త్తవేత్తకువలె విజ్ఞానము విజ్ఞానము కొర కేయను 

జిజ్ఞాసవలన కఠథిగినదికాదు. రోగిని నయముచేయవలయు 

నను ఆన క్తిగల శరీర శా(న్ర్రవే త్రయొక్క కుతూవాలము 

వంటి దది. అట్టిపని అవాంఛనీయ మనుటకు కారణము 

ఆర్థిక వేత్త తీర్పుచెప్పుటయగునేమో అని భయపడినంత 

కాలము అది కేవలము ఒక సాంకేతిక శ్వాస్త్రముగనే 

మిగిలియుండి అందుండి మానవ సమస్యల పరిపష్కూర 

మార్గములు లభించుట దుర్లభ మగుటయే, 

అంతమాత్రముచేత రాబిన్సుయొక్క- నిర్మచనములో 

సుగుణము లేదని చెప్పరాదు. ఆ నిర్వచనము పరిమి 

తత్వము (Scarcity), ఎన్నిక (Choice) అను (పాతిపదిక 
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లవ నాధారపడి ఆర్థిక శాన్త్రరంగ మును సువిశాలము 

చేసినది. 

ఆర్థిక శాస్త్రమును ఇంకను పెక్కు. నుంది ఐఇక్కు_ విధ 

ముల నిర్వచించిరి. ఉదాహారణకు ెవరిడ్డి దీనిని “భతి 

కావనరములు తీర్చుకొనుటకు మానవు లొకరితో నొకరు 

సవాకరించు సామాన్య పద్దతుల యొకు పఠనము అని 

నిర్వచించెను. . 

ఆర్థిక శాస్త్ర స్వభావము ఆర్థిక శాస్త్ర నిర్వచనము 

త ర్వాత (పథాన మైన (పళ్న, ఆర్థిక శాస్త్రము ఒక శాస్త్ర 

మగునా, కాదా యనునది. శాస్త్రము (Science) అను 

అర్జములో కీసి కొనినచో పారి|శామిక  విప్టవమునకు 

పూర్వము గల ఆర్థిక శాస్త్రమునకు ఆర్థశా(స్త్ర 'మనిపించు 

కొనుటకు వూ ర్తిగ అర్హత లేదు. ఈ విపవారంభములోనే 

ఆడమ్స్మిత్ మవాళయిని కృషివలన ఈ శాన్త్రమునకు 

పునాదులు "వేయబడినవి. అర్థిక శా(్త్ర) మొక సాంఘిక 

శాస్త్రము; సంఘములోని మానవు డిందలి విషయము; 

గమనించిన విషయసామ గి ఆధారముగ నంఘమందలి 

సామాన్య లతణములను కనుగొనుటయే యిందు జరుగు 

ఐతే దీనిని ఒక కళ (429 అను వారును 

సెగూ యను ఆర్థిక వేత్త దీనిని నీతిశా స్త్ర 

సవాశారిణి (A hand maid of ethics) అని 

[పయత్న ము, 

లేకపోలేదు. 

మునకు 

వర్ణించినాడు. ఇతని దృష్టిలో ఆర్థికశా న్ర్రమనగా మెద 

డుతో వ్యాయామము చేయుట కారాదు, 

అయితే ఈ రెండు అభి పాయములును శెండు అతి 

వాదములై యున్నవి, న్వచ్చరూపములో ఆర్థిక శాస్త్ర) 

మొక శాన్హ్రృమే. అది పెగూశెప్పినట్టు ఆచరణలో పనికి (ఈ వ 
వచ్చు సూచనలిచ్చు బాధ్యతకల్లి యుండుటయు నిజమే. 

కావున “కళకు ఆధారము కాజాలు శాత్రము” అను 

వర్ణనము నమంజసముగా నుండును. 

ఇది శాస్త్రమే యగునెడల ఈ శా(స్త్రములందలి 

నియమముల స్వరూవ మెట్టిది యను (పళ్నము ఉదయింప 

గలదు. అవి భౌతికశాస్త్రము రసాయనశాస్త్రము మొద 

లగు శాస్త్రము లందలి నియమము లంత నిర్షిష్టములు 
(టలు 

కావు. కాని మార్షల్ చెప్పినట్లు ఇతరసాంఘిక శాస్త్రము 
అందలి నియమ ములకన్న ఇవి మిగుల నిర్దుష్టమయినవని 

అంగీకరింపవలసి యుండును. ఈనాడు గణితము. మొదలగు 
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శా(న్త్రయు కృమగుచున్నది. 

ఆర్థిక శాస్త్రము = ఇతర సాంఘికళాస్త్రములు : (1) ఆర్థిక 

శాస్త్రము - సంఘశా(న్ర్రము (Sociology) :_ కామై అను 

నతడు ఆర్థికశా స్త్ర మొక [పశ్యక శాస్త్రము గాదనియు 

అది సాంఘీక శా(స్త్రమందు అంత ర్భాగమనియు చెప్పెను. 

ఇది కొన్నివిషయములం దట్లు కనబడినను, దిని ఉద్దేశ 

ములు వేరు. ఈ రెండు శాన్రుముల యొక్క అవకాళ, 

[పమేయములలోనె భేదము కలదు. 

(2) ఆర్థికశాన్త్రము = రాజకీయ శాస్త్రము: వై 

రెండును నన్నిహితములుగా గోచరించినప్పటికినీ భేదము 

లున్న మే. ఈ శెంటియందును భేదము లెంత |పస్స్ఫుట 

ములుగా నున్నప్పటికిని వీటి పరస్పర సంబంధము బహు 

సన్నిహితము. '*ఫొలిటికల్ ఎకానమీ? అను పేరు ఈ 

శాస్త్రమునకు ఇటీవలివరకు (పయోగింప బడుట'యే 

యిందులకు [పబలసాత్యుము. నపీనార్థిక శాస్త్ర జనకు 

డగు ఆడమ్న్నిత్ దీనిని (పభుత్వమునకు రాబడి తెచ్చు 

సాధనముగ వరిగణించెను. ఆర్థిక కార్యములు రాజకీయ 

చట్రము లోలోపలే జరుగును. మరియు అనేక రాజకీయ 

సమస్యల పునాదులు ఆర్థిక ములగుటయు కద్దు. అంతేగాక 

ఈ రెండు శా స్త్రములకు సంబంధించిన విషయములు 

'ెక్కుగలవు, ఈనాడు ఎల్లెడల వినబవు సామ్యవాద 

వ్యవస్థను అందుకు ఉదాహరణముగా సేరొ-నవచ్చును. 

(క) అర్థిక శాస్త్రము, నీతిశాస్త్రము - వదితప్పు, ఏది 

ఒప్పు అని నిర్ణయించునది నీతిశాన్త్రము. ఆర్థికశా స్త్రము 

ఆ విషయములో మూకీభావము వహించును, శాని అర్థ 

శాస్త్ర విషయములనుండి నీతిశా(స్త్ర - ఆదర్భములకును, 

ఆర్థిక శాస్త్రము మరింత 

నీతిశ్నాస్త్ర య ఆదర్శ్గములనుండి సం వేమ = ఆర్ధిక శాస్త్రము 

నకును పుష్టి కలుగుచున్నది, ఐతే నుద్యపాన నిషేధము 

వంటి కొన్ని సమన్యల్నవై అర్ధిక శాస్త వత్త త్త చూపు వేరు, 

నీకిశ్నాస్త్రవే త్త త్త దృక్పథము వేరు. 

ఇంతవరకును ఆర్థికశా స్త్ర స్వరూప, న్వభావముల 

గూర్చి న్థూలముగ చర్చించితిమి. ఇట్టి చర్చవలన మనము 

నినాదములకు వ్యా మోహితుల మగు [ప్రమావము 

తప్పగలదు.. మనకు ఈ శా(స్త్రమువలన వా న్తవిక దృ్టీ 

అలవడు ననుటకు ఎన్నేని ఉదాహరణము లీయవచ్చును. 



మన జాతీయోద్య మారంభములో శేనడీ మహోశయుని 

[(గంథములు, దాదాభాయి నౌరోజీ భారతీయ దారిద్ర్య 

మునుగూర్చి  [వాసిన [గంథము - ఇవి మన కనులను 

విప్పిన అమూల్య [గంథములు. కేవలము భారీ పరి[ళమలే 

(తన్వి తల ఇత్తునను వ్యా మోహములో చిక్కుకొనియున్న 

మనకు డా. కుమారప్పవంటి గాంధేయ ఆర్థిక శాస్త్ర 

వేత్తలు, మవోత్ముని యొక్క నికేంద్రీక రణ నూ|త్రమును 

వివరించి మేలుచేసిరి. అంతేగాక “న్వచ్చమగు ఆర్థిక 

శాస్త్రము” మేధకు ఆనవము వంటిది. సం తేమ ఆర్థిక 

శాస్త్రము వరిపాలకులకును, శాన సననభ్యుల కును చక్కని 

సూచనల నీయజాలును. ఆర్థిక 

[ప్రపంచములో గల [పొథాన్యమును గు ర్తించినవారికి 

ఈశా, స్త్రపఠన మెంత [ప్రయోజనకర మో సున్పష్ట్రమగును. 

(ప్రపంచ శాంతిని కాపొడుటయే ఆశయముగాగల ఐక్య 

రాజ్య సమితి ఆధ్వర్యమున ఆర్థిక విషయములలో పని 

చేయుటకు [వ శ్యక శాఖలు నెలకొల్చబడినవి. 

ఈ యంశము లన్నియు ఆర్థిక శ్యాస్త్రమునకు నేటి 

జీవితములోగల (పాఛాన్యమును స్పష్ట పర చుచున్న వి. 

చిన్న పంచాయితీసంస్థ, రాబడి సమస్య మొదలుకొని 

పార్ల మెంటు చర్చించు ఆదాయ వ్యయ పట్టిక వరకును 

|పతిచిన్న సమన్యను, పెద్ద సమస్యను (గహించుటకు 

ఆర్థిక విజ్ఞనము అవసరము. ముఖ్యముగా (పభుత్వ్టము 

నకు ఆర్థిక రంగమున గల స్థానము వికేందీకరణము - 

మొదలగు సమన్యల్మ పై వ్ తర్జన భర్జనలు జరుగు నీనాడు 

భారత యువకుల కీ శాస్త్రములో సమ్మగ విజ్ఞాన 

మావళ్యక ము. 

సమన్య లకు ఈనాటి 

డా. ఆర్. వి. రా. 

ఆర్థశాస్త్ర సిద్దాంత ముల చరిత్ర 

లకు వ హక్కు దాకుడనియ యు ఆనాటివారు భావించెడువారు, 

అట్టి పరిస్థితిలో "నేడు ఆర్థిక శాస్త్రము అనీ పిలువబడు 

రీతిని అర్థిక శాస్త్రము అభివృద్ధి వెందుటకే అవకాశము 

లేకుండెను. 

అర్థశాస్త్ర సిద్దాంత ముల చరిత్ర : _ ఆర్థిక సిద్ధాంత . 

వికాసమే : అతి (పా బీన కాలమందలి ఆర్థికసిచ్చాంతములు 

మత, నె తిక, రాజకీయ, న్యాయశాస్త్ర సిద్ధాంతము 

లతో మి|శితములై యుండుటచే వచేని యథార్థ వ్యత్యా 

సమును ఎత్తి చూపుటయే పెక్కు సందర్భములందు 

కష్టసాధ్యము. ప్రాచీన (ప్రపంచపు భావనయే అన్యవిధ 

ముగ నుండెను. అధికారములు చెలా 

యింపు కలిగియున్న యుగ మది. పరిశమము బానిసలు 

చెయ్యవలసిన పనియనియు, యజమాని చాని ఫలితము 

ఆచారములు, 
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అతిప్రాచిన నాగరకతలు : (పకృతిమాత యొక్క అను 

[గవామునకు లోనై, మానవుని అత్యల్ప కృపి వలనకూడ 

అతని అవసరములను మించిన ఫలసాయముల నొనగు 

దేశములంచే అతి |పొచీనములగు మానవ నాగరకతలు 

ఉద్భవించినవి, అట్టి అదనపు ఫలసాయమున్నపుజే అభి 

వృద్ధి సాధ్యమగును. మనకు శెలిసిన వాటిలో, మిక్కిలి 

[పొచీనము లగు ఈజిప్టు, జాబిలోనియా నాగరకతలు, 

మవోనదీ లోయలలో, సారవంతమగు భూములలో, 

వెచ్చని శీతోష్ణస్థితిలో, న్వల్పకృషి.తోనే మానవులు, జీవ 

నము చేయగల |ప్రదేశములందే ఉత్పన్న మైనవి. 

గ్రీసు, రోము : (గీకులు ఈజిప్టు చేశన్థులతో తమకు 

కల్లిన సంపర్క మువలన, ఎక్కు విషయములు . తెలిసి 

కొన్న వారే యెనప్పటికిని, నవీన కాలపర్థితులకు మార్గ 

దర్శకులు ఆర్థిక విషయములను 

సిద్ధాంతీకరించుట, (గకుపండితుల రచనలయంది మొదట 

[పారంభ మెనది. ఫినీషియన్సును మినవోయించినచో 

అప్పటివరకు (పవంచమందు మిక్కిలి ఎక్కువగా వర్తక 

వొణిజ్యములు నడిపినదియు [గీకువా ర. కాని వారి 

యొక్క పరి|శమలు విశేష [పాముఖ్యముగలవి కావు, 

అవి ఉన్నత గణి పొరులు ఆచరించుటకు అర్హములుగ 

పరిగణింపబడ లేదు. |గీకు సాంఘిక ఆర్థిక తత్వవేత్తలందు 

మిక్కిలి |పముఖుడగు ప్లాటో, “రిపబ్లిక్” అను వేరు 

గల [గంధమును రచించెను. ఆదర్శసంఘమునందు' ఆర్థిక 

విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన కొన్నీ బిషయములు అందు 

గలవు, ధనమును ఫలరహితముగను (Barren), తతా 

రణమున వడ్డీని అసమంజనముగను పరిగణించిన 

అరిస్టాటిలు ఈ శాస్త్రము ఆ పిమ్మట వృద్ధివాందుటకు 

కారకుడ య్యెను. 

(గకుల కాలమునుండి రోమనుల కాలమునాటికి 

ఈ శాస్త్రము మరొకఅడుగు ముందుకు సాగినది, రోమను 

సామాజ్యమునకును అంతకుముందున్న సా(మాజ్యము 

లకును అనేక విషయములలో సామ్య మేలెదు. అందలి 

అయి యున్నారు. 



తి అర్థశాస్త్ర సిద్ధాంతముల చరిత్ర 

పరిశ్రమలు [పాము ఖ్య ము గలవి. అందలి విచేళ 

వాణిజ్యము మక్కి లి గొప్పది. అందు నాణాముల 

ము దించు విధానము విస్త్యృతమెనది. కాని పరి|శ్రమ 

అంకను చానినల వనిగనే యుండెను. తన్మూలమున 

రోమను ఆర్థికశాన్ర్రము. కూడ నవీన పరిస్థితులనుండి 

భేదంచియే యుండెనని చెప్పవచ్చును. 

విజ్ఞాన పునరుజ్జీవనము = మర్కం౦మైల్ సిద్ధాంతము : 

విజ్ఞూన పునరుజ్జీవన కాలమువరకు దీనిని (కమబద్ధముగ 

విభజించుట కెట్టి తీవ పయత్న మును జరగలేదు. అర్థిక 

విచారమువై మత రాజకీయ విచారణల నీడలు (వన 

రించు చుండెను. పదునై దవ క తాబ్రియందలి విజ్ఞాన 

పునరుజ్జీ వనము, నూతన పవంచము కండ్ల బడుట, విజ్ఞాన 

పునరుద్భవము, పోటి 

ము[దణయం[ శము కనుగొనబడుట మొదలగు కారణ 

ముల వలన (పపంచము తీవగతిని పురోగమించుచున్నట్లు 

కనబడెను. [క _త్త[పవంచము కనుగెనబడుటవలన పాత 

[ప్రపంచము వారి అందుజాటులోనికి వచ్చిన అపార 

నంపదశై_ జరిగిన సంఘర్షణలో స్పెయిన్, పోర్చుగల్ 
దేశములకు అత్యధిక భాగము లభించెను. కాని వారి 

ఐశ్వర్యమే వారి వినాళ పాతువయ్యెను. త్వరలోనే వారి 
కంక బలవంతములి న హోలండు, (ఖాన్సు, ఇంగ్లండు 

దేశములు వారిస్థానము నా(క్రమించినవి, తుదకు [ఫెంచి 

వారీచె, (యూర పునందును, భారతబేశమందును ఏక కాల 

ములో విజయము సాధించి ఇంగ్రండుదేశము నావికా 

బలమున అసమాన (పాబల్యమును స సంపాదించిను. 

ఈ కాలమం బే వాణిజ్యము బహు వి _నృృతమయ్యొను. 

(వభువు భూమిని తన (ప త్యేకోవ యోగమునకు ఉపయో 

గించుకొను విధానము స్టా నే జాతీయార్థిక వ్యవస్థ అవత 

రించినది. ఆంగ్ల వర్తకులు న్యామాజ్యన్థాపనకు పునాదులు 

నిర్మింపదొడగిరి. ఈనాటి ఆర్థిక శౌ) [గంథము లన్నిటి 

యందును ఆంగ్లదేశపు విదేశ వ్యాపారము, నావికా 

 విధానములకు సంబంధించిన పస క్తి, మెండుగా గాన 

వచ్చును. మర్కంమైల్ సిభ్రాంత మీ విధముగా ఉద్భ 
వించి ఆంగ్లేయ వ్యాపా రకృ్ళషియందు రెండు శతాబ్దుల 

కాలము |ప్రముఖస్థానము నా|[కమించినది. చేశములళోనికి 
బంగారము తీసికొని రాగల ఎగుమతులను (పోత్సహిం 

ంట్ మత సంన్క_ రణము, 
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చుట, దేశము తన బంగారము వెచ్చింపవలసిన దిగు 

మతుల నిరుత్సాహవపరచుట, విదేశ వ్యావారము యొక్క 

ఆశయమై యుండవలెనని వ్యాపార శీలురు (Mercan- 

tilists) భావించిరి. వాణిజ్య విధానము పలువె పులుగ 

వ్యాపించి, అర్థిక అభ్యుదయములో జాతీయశ క్రిగ పరిగ 

ణింపబడ నారంభించినది. ఎగుమతులు (పోత్సహింపబడి, 

దిగుమతులు కొన్ని నిషేధింవబడుట మరికొన్ని ఎక్కువ 

సుంకములకు గురిచేయబడుట జరిగను. [వతి మారకము 

లోను ఒక పతమువారికి లాభము కల్షిన, మరియొక 

పఠమువారికి నష్టము కలుగునను ఛావనవై 

తము ఆధారపడి యున్నది. ఈ విధమైన స్వజాతీయ _ 

ఆర్థికాభఖిమానము ఆంగ్లదేళశమున శే పరిమితముగాదు. 

పదు నేడవ శ తాబ్దపు ఐరోపాఖండపు జాతులన్ని టికినీ, 

ముఖ్యముగా (ఖాన్సు (పవ్యూలకును ఇది విళిష్టలతణము.,. 

నవీన ఆర్టికళాస్త్రము = సనాతన వర్షము := [పముఖుడును 

స్కాట్లండు దేశన్థుడును అగు ఆడముస్మిత్తు ఆర్థికశా( నము 

నకు తం(డిగాను 'స్థాపకుడుగాను సరిగణింపబడుచున్నాడు., 

కాని ఇది పూర్తి రగా యథార్థము కాదు. ఈ ఇశాన్హ్రమునకు 

నిర్షిష్టమగు సంపూర్ణరూపమిచ్చిన వారిలో [పథ ముడిత డే 

యనుమాట వా స్తవమెయైనను, ఆర్థికాభివృద్ధికి మూలము 
స్వాతంత్య మె అను భావమును మొదట కలిగిం చిన వారు 

బహుళః ఫిజియో (కాట్సు అను (ఇంచి ఆర్థిక శాస్త్ర 

వేత్తలని అంగీకరింపవలసి (పకృతి ని్చేళ 

సూత్రము అనుసరింపవలయు నని 

వారు బోధించుట యే అట్లు పరిగణించుటకుగల కారణము. 

ఈ వర్గమువారి నాయకులు శక్వాన్నే, టర్ గెట్ అను 

ఈ సీచాం 
థు 

యుండును. 

(rule of nature) 

వారలు, (ప్రకృతి ని'ర్దేశమునకు మానవుల చర్యలన్నియు 

లోబడి యుండుననియు, అనిశ్రళము అందరికిని నుకర 

ముగ నుండురీతిని వారిని నడుపు ననియు వీరి అధి 

[పాయము. న్వచ్చందపు పోటీ సూ తను | పధానాత్తి 

ప్రధానము. |వభుత్వవు జోక్యమునశకై చేయబడు 

[పయత్నముల _నిరసీంపవలసి యుండును. అసేఫేర్ 
(Laissez Faire) అను వ్యక్తి క్రి స్వాతం త్య వాదమునందు 

వారి సిద్ధాంతము ఇమిడియున్నది. వ్యక్తికి ఏది అత్యంత 

వయోజన కారియో అదియే సంఘమునకును [పయో 

జన కారియని వారు భావించిరి, 



ఆడమున్మిత్తు యొక్క “పపం చజాశుల సంపద 

(Wealth of Nations) అను (గంథమున ఆర్థిక సే స్వేచ్చ 

అను నూతన సిర్రాంతము మరింత సమ్మగముగ “వల్పడింప 

బడి నవిన్తరముగ వర్హింపజేయబడినది. ఆయనకుగల 

(వాముఖ్యము అసామాన్యము, దాదాపు ఏ యుగము 

లోను ఏ రచయితయు తన తోడిమానవుల భావముల వె 

ఇంతకన్న _ నెక్కువ [పాబల్యము  కలిగియుండలేదు. 

అశడా కాలమునాటి అతీతమైన ముందు 

చూపును కనపరిచినవాడు. ఈనాడు ఆర్థిక శాన్త్రములో 

సత్యములుగ పరిగణింపబడు విషయములలో కొంచెము 

గనో .గొప్పగనో ఆయన దృష్టికి గోచరించనిది లేదు. వీటి 

నన్నిటికిని మించి అతడు అఆర్థికశాన్త్రృములో మానవ 

సంబంధమైన లేక వ్యక్తిగతమైన విషయము యొక్క 

[పాముఖ్యమును గమనించెను. ఆర్థిక సీద్ధాంతములందు 

ఆయన కృషివలన నూతన. శకము |పొరంభమైనది. 

ఆర్థిక సూ తములను వి న్తరింపచేసి, మున్ముందు ఆర్థిక 

వేత్తలు కట్టడము నిర్మింప పీలయిన శా ప్త్రయమగు 

పునాదిని పర్పరచుటకు జరిగిన (పథమయత్నము ఆతనిదే. 

అతని పిమ్మట వచ్చినట్టి ఆర్. మాల్ ధన్ (1766. 

1554) సాధారణ ఆర్థిక శా(న్త్రము ఒక (గంథమును 

రచించెను. జనసం ఖ్యను గూర్చిన ఆతని సిద్ధాంత మునకు 

(ప్రబల వ్యతి రేకత ఉద్భవించి అర్థశాస్త్రము “భయంకర 

శాస్త్రమని “పేరు వచ్చుటకు బాలవరకు కారణ 

మయ్యెను. ఆ పిమ్మట వచ్చినవాడు డేవిడ్ రి కార్లో అను 

నాతడు (1772_1628). అ ధైనుగూర్చిన సిధాంతము 

ఇతడు [ప్రవచించిన ముఖ్య విషయము. ఇది ఇప్పటికిని 

అతని పేరుననే పిలువబడుచున్నది. 

అము క్రతర్మమునకు ఇతని పేరు [ప ధాన-ఉదాహా రణముగ 

"ఏర్కొానుట ఇప్పటికిని అలవాటు. 

ఆపిమ్మట వచ్చిన రచయితలలో [పధానముగ "పేర్కొన 

వలసినవాశు జాన్ న్టూఆర్టుమిల్ (1806.78). సనాతన 

జెట్టీలలో కడసారివా డిత డే. 

అర్థశాస్త్ర సూత్రములు (ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ 

ఇ కానమీ) అను ఇతని [గ్రంథము ఆర్థిక శాన చరి తలో 

నూతనళక మారంభ మగుటకు కారణమైనది. అందు, 

ఎల్లరును ఆర్థికశా(న్ర్రము పరివక్వమై నంపూర్షస్థితికి వచ్చి 

పరిస్థితులకు 

గాం), 
0 
యె 

అర్థశా(స్ర్రమందలి 

x త్ ఆర్థిక ళా(న్త్ర వే త్రలందలి 

జం 
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దాంతముల చరి 
ట్ పులో పి 

అం ళౌ స్తు, యుద్ద (క్ర 

ఒరి 
e ట్లు పరిగణింపసాగిరి. సాంఘీక తత్వ వే త్తకూడ నె యుండి 
ఆర్ధిక 7 స్ర్రము యొక్క దృష్టిని విస్తృతము గావించు 

టకు ఇతడు ఎంతో కృషి చే నెను. 

“వపంచ జాతుల సంపద (Wealth of nations) 

అను (గంథమునకును అను 

[గంథమునకును నడుమ యూరపుఖండమునందలి అనేక 

మంది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త తలు అరాన లివి తోడ్పాటు 

చేయుచుండిరి. వారిలో (ఖాన్సు నందలి స్తే కార 5 నట్, 

సిస్ మోండీ బెస్టెటు అను వారలును ఆర్భనీయందల పార్ 

“అర్థశాస్త్ర సూత్రములు 

మన్, ధూనెన్, శే అనువారలును ముఖ్యులు. పిరిలో 

సెక్కు మంది సనాతన సధాంతములు వెలువడిన పిమ్మట 

వచ్చినవారై, వాటినిమరింత అభివృద్దిలోనికి తెచ్చిన వా నే. 
అము క్తతర్మ ము, అను మేయవిధానము (Deduction) 

వారు అనునరించిన పద్ధతులు. వ్య క్తిస్వాతం [త్య అంగీ 

కారము ; Laissez Faire) ను నమర్థించుటకుగాను సనా 

తన. ఆర్థిక చే త్రలయొక్క సీద్ధాంతములను ఉపయోగించు 

కొనిన మూంఛన్షరు ఆర్థిక శాస్త్రవర్లమునకు చెందిన 

వండితులుకూడ ఈ విధానములనే ఆనునరించిరి. 

చారిత్రక వర్షము : సం|పదాయ వర్గము వారి ఆర్థిక పరి 

కోధనా విధాన వద్దతుల కన్న అన్యములను అనుసరించు 

ఉద్యమము. రానున్న దని జాన్ న్థూఆర్థు మిల్ యొక్క 

రచనలు నూచించినవి, కేవలము సిద్ధాం తానుసార భావ 

ములవె ఒక విధమగు వ్యతి రేకభావమును ఈ శాస్త్ర 

మును వా న్తవిక, చారి[తక పునాదులపై నిర్భింపవ లె 

నను ఆకాంకయు కమ/కమముగా "వంపొందదొడ గను. 

డేవిడ్ రికార్డో అనునాతడును అతని యనుచరులును 

యథార్థరహితములు లేక రుజువుకాని విషయములను 

ఆధారములుగ చేసివొని, ఆర్థికశా స్త్రమును కేవలము ఒక 

ఊవహాధారమెన శా(న్ర్రముగ పరిగణించి రనియు, అట్టి 

వాటిలో సాధ్యమైనంత యెక్కువ సంపదను బడయుట, 

సాధ్యమైనంత తక్కువ శ్రమను ఏ పొందుట, అను శెండు 

ఆశయములు గల “ఆర్థిక వ్య క్రిత్య్వము” అను భావన 

ముఖ్యమైన దనియు, మిల్ నొక్కి చెప్పెను, 

ఈ లోపములను సవరించుటకు త్మీవపయత్నము . 

సలిపిన వారిలో పథముడు ఆగ స్టేకాంటీ (1/90. 1857) 

అను (ెంచిదేశన్గుడు. యూరపు ఖండమందలి చారి|తక 



ంతముల చరిత్ర 
చిలీ 

నం ఖలకు ఇతనిని స్థావకునిగ పగిగణింవవచ్చును. 

ని దాషిలో )మనునది ఒకే శాస్త్రము. 

ఇతర విధానములను పూర్తిగా వర్ణింపక చారి తక మయిన 

అద 

సాంఘీక శాన్ప 
యయలో 

జ 

పోలికలను గమనించుట ఇందు అవలంబించవలసిన (ప ధాన 

విధానము, విపులార్థములో యావత్తు చరి|తయు, నేటి 

పరిస్థితులకు సంబంధించిన విషయ నామ[గియు, ఆర్థిక 

పరిశోధనకు ముడిసరుకు నియ్య గల ను ఇతములు. a 

నూతన విధానము, విస్తృత అంగీకారమునొంది (ఖాన్సు 

నుండి యూరపు ఖండమునందలి ఇతర దేశములకు 

వ్యాపింప జొచ్చెను. జర్మనీలో ముఖ్యముగా ఈ చారి 

(తక పద్ధతులు సామ్యవాద సిద్దాంతముల బలపరచుటకు 

ఉపయోగింపబడెను. ఈ సందర్భమున కారల్ మార్క్సు 

ఈగిల్సు, రాడ్ జెర్ టన్, లాసల్లేల నామములను ముఖ్య 

ముగా సురొనవలసి యున్నది. అదనపు విలువ సీద్ధాం 

తము (Theory of Surplus Value) ను, "పెట్టుబడి చారీ 

పారి[శామిక విధానమును నశింపచేయగల విమకిములు 

చాని గర్భమునం దే కలవను సిద్ధాంతమును పట్టువిడువక 

సమర్థించుటలో మార్కు (ప్రసిద్దుడు. పంపకములొ 

"పెట్టుబడిదారునకును, కార్మికునకును వై రుధ్యము నాతడు 

నొక్కి వక్కాణిం చెను. 

అనివార్య మనియు అంతటితో కార్మికులు _ అధినేత లై, 

ఉత్ప త్తి, జాతీయమగుటయు, _పరిశమ్మవె కమ్యూనిస్టు 

అధికారము సాధ్యమగుటయు జరుగు నని అతడు అభి 

(పాయపడెను. శాస్తాాధార సామ్య వాదమునకు మిక్కిలి 

దోహదమిచ్చినవా డిశ జే. అప్పటినుండియు ఇకని భావ 

ములే సామ్యవాద [(పపంచమునం దెల్లెడలను (పథాన 

స్థానమును ఆక మించెను. 

లా సెల్ల చేరు వేతనమునకు సంబంధించిన జీవనభృతి 

సిద్ధాంతము (Iron law) తో అనుబంధింపబడియున్నదది. 

నవీన రూపములో ఆర్థికళా(న్త్ర తత్వము పరిణతి 

నొందుటకు శాన్త్రదృక్పథము విశేషముగా గల డల్లియు. 

యస్. జేవన్సు (1585- రప) ముఖ్య కారకుడు, ఆయన 

ఆ విధానమునే అవలంబించి అమూల్య ఫలితములను 

సాధింపజా లెను. “ప్రభుత్వము - కార్మికులు” (The 
state in relation to labour) అను ఇత నిగంథము వ్యక్తి 

స్వాతంత్ర్య సూత్రము (Laissez-faire) నందలి నిర్వా&ి. 

ెటుబడిదారీ కృషి నశించుట 
కు 

ణ్యమును స్పష్ట పరిచెను. “ఢనము-మారక పు (Exchange) 

సాధన యం తము” (money and the mechanism 

of exchange) అను ఇతని (గంథ మొక ఆదర్శ గంథము. 

అతడు ఫైనల్ యుటిలిటీ అని పేర్కొనిన “మార్జినల్ 

యుటిలిటీ” అను సూతమునకును, మరియు “వ్యాపార 

చ్మకములు (Trade cycles), మూల్య చలనగతులు 

అనువాని చరి[తకు సంబంధించిన సిధ్ధాంత ములకును 

ఆర్థికశా(స్త్ర వేత్త తెంతయు బుణపడియున్నారు. 

ఆస్ట్రియన్ వర్గము : “మార్టిన్ (margin) అను భావ 

మును శాఖోపశాఖలుగా ఆర్థిక పరికరముగా నుపయో 

గించుటతో ఆస్ట్రియన్ వర్షమువారి పరు అనుసంధింప 

బడినది. అతిస్పష్ట భావావళి ఈ శాఖవారిలో పరాకాష్ట 

చెందినది, వారి సిధ్ధాంత మునందలి [పథాన విషయములు 

మూడు. 
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(1) ఉత్పత్తి - వ్యయములు వెలను నిర్లయించునను 

సిద్ధాంత ములను అంగికరింపక [పయోజనమును బట్టియే 

నెల నిర్ణయమగునని వారు భావించిరి. అది, ఆవశ్యక మని 

భావించిన వ్యక్తి యొక్క ఉభ్రేశమందు (ప్రతిబింబించు నని 

వారి ఉద్దేశము. 

(2) ఈ విలున “మార్జిను' వద్ద నిర్ధతమగును, అనగా 

తదుపరి భాగముల (పయోజనము తగ్గుదలలో నుండును. 

నిరువయోగకర మగుచున్న వస్తుజాతము యొక్క 

విలువను దాని లభ్యతను బట్టి నిర్హయించునది, దానిని 

ఉప యోగమును పొందుచున్న అంత్యము అముఖ్య మైన 

(ప్రయోజనమే. 

(8) ఖర్చుఅయిన వస్తువుల విలువనుబట్టి వాటియొక్క 

ఉత్పత్తి సాధనములకు విలువ ఏర్పడును. అనగా విలువను 

బట్టి ఖర్చులు నిర్ణయవముగునుగాని ఖర్చులను బట్టి విలువ 

నిర్ణయింపబడదు. ఈ వర్గమునందలి (ప్రముఖులు కార్లు 

మెంజరు, వెయిజరు, బొవాం బవియార్కు. అనువారు. 

ఆల్ ఫ్రెడ్ మార్షల్ : ఆర్థిక వేత్తలలో నవీనమైన 

ఆర్థిక శా(స్త్రమునకు గొప్ప 'వయోజనము కలిగించిన 

వాడు క ౦ బిడ్డి విశ్వవిద్యాలయమునకు చెందిన 

ఆల్ (ఫెడ్ మార్గలు. ఇతడు ఆధునిక శాస్త్రమునకు జనకు 

డని పేర్కొనదగిన మవోవ్య కి. రికార్డో యొక్క ఉత్పత్తి 

వ్యయసంబంధ మైన విలువ సిద్ధాంతమును మార్షల్ 



(తోని రాజనినప్పటికిని అతడు దానిని జవాన్సు యొక్క 

మార్జినల్ యుటిలిటీ సిర్రాంతముతో జోడించి [పయో 

గించి, దాని మూలమున తన వెలను నిర్ణయించు [పాతి 

పదిక సిధ్ధాంత మును నిర్మించెను. అది అర్హ శాస్త్ర శాఖలకు 

అన్నిటికిని వర్తించునని చూ పెను. విలువ, [ప్రత్యేక ముగా 
అ'పేత, 

ఆధారపడదు. అది ఆ రెంటి పెిననుగూడ ఆధారవడునని 

తన శా స్త్రియ విభజన, న మ్యేళనములద్వారా మార్హలు 

నిరూపించెను, పంపక మునుగూడ అదేరీతిని విభజించి, 

అదేవిలువ సిద్ధాంతమును అన్ని ఉత్ప త్తిసాధనములకును 

వ ర్హింప జయవచ్చునని మార్థలు నిరూపించెను. తన్మూల 

మున అతడు ఆర్థిక విలువకు సంబంధించిన మన భావము 

లక్షు పరన్ప రానుగుణ్యమును, ఐక్యమును కల్లించెను. 

(_పతిఉత్ప త్తీసాధనమునకును లభించు [పతి ఫలము, 

అపేతకు నంబంధించినంతవరకు మార్జినల్ [పొడక్ట్రివిటీ 

మీదను, సరఫరాకు సంబంధించినంతవరకు (పతిసాధనను 

యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయము వై నను, ఆధారపడునని 

సరఫరా అనువాటిలో ఏ ఒక్క దానిానను 

నిరూపించుటకు, “మార్చి౯* అను అతి ముఖ్య మైన 

నూ[తమును అతడు (ప వేళ పెళైను. 

మార్లలుయొక,_ సిధాంతములు, “పరి శమకు సంబం 
యె ర ౨ 

ధించిన ఆర్థిక విషయ ములు” “అర్థశా స్త్రనూతములు” 

“పరిిశమ = వ్యాపారము,” “ధనము = అప్పు - వాణి 

జ్యముో అను విశ్వవిఖ్యాతములై న ఉద్గ )౦థములందు 

పొందువరువబడియున్న వి. 

జే. యం. కీన్సు ; ఆడము స్మిత్, "దే. యస్. మిల్ 

ఆల్ (ఫెడ్ మార్షలు అనువారియొక్క కోవకు చెందిన 

ఆర్థిక శాన వే త్రలలో కీన్సు ఒకడు. ఒక తరమునుండియు 

ఆర్థిక సిద్ధాంత ములకు సంబంధించిన [పథాన పరిణామ 

ముతో ఇతని పేరు జోడింపబడియే కన్పడుచున్నది. అర్థ 

శాస్త్రమునకు నంబంధిం చిన సిద్ధాంత చర్చలయందే కాక 

ఆ శాస్త్రమునకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ చర్చల 

యందును ఇతని (పాబల్యము చూపట్టుచున్నది. 

కీన్సు 1981 లో “ధనమును గూర్చి (వానిన 

[గ్రంథము అర్ధ? నృమునకు 
ఆయన అర్చించిన అమూల్యమైన కానుక, ఐతే క్రీనియకా 
బై_బిలు అని పరిగణింపబడు “ఉద్యోగము-వడ్డీ, ధనము 

(Treatise on money) 
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ఆర సయసి 
బొ 

వీటికి సంబంధించిన సాధారణతత్వము” అను [గంథము 
బోధనాశార్య నిమగ్ను లగు ఆర్థిక శ్యాస్త్రవే త్రలందు 
కలిగించినంతటి సంచలనమును ఆడము సిత్తు యొక్క 

“పపంచజాతుల సంపద” అను [గంధము తర్వాత ఏ 

ఇతర [గంధము కల్గించ లేదు. 

కీన్సు వెల్లడించిన భావములు [ప్రపంచమందంతటను 

అంగీకృతము లై నవి. నిరుది ప్రగమునుగూర్చి ఇతడు చేసిన 
కృషి. ఆ తర్వాత వెలువడిన అనేక [గంథములకు మూలా 

ధార్యమెనది. ఆర్థిక శాస్త్రము బాలవరకు రాబడీ వ్యయ 

ముల పవావాములయొక్క_ పరస్పర నంబంధ మును 

రిశీలించుటయే అనియు, వరన్సర నంబంధములో 
గల్గిన మార్పులే ఆర్థిక స్థీరత్వము.వై తమ [పాబల్యమును 
కనపరచుననియు ఇతడు నిరూపించెను. నిరుకోోగము ' 
అనునది పొదుపుచేయ బడిన మొత్తము పెట్టుబడుల యొక్క 

సంబంధమునకు సంబంధించిన సమన్యయనియుకూడ 

అతడు చూపెను. వీటియొక్క నమన్వయము కొరవడి 
నచో నిరుద్యోగము పెరుగును. వై శెంటిని సమపాళ 
ములో నుంచగల చర్యలను తీసికొను బాధ్యత |వభు 
త్వమె కలిగింవవ లెను, 

ఉపసంహారము : ఆర్థిక శాస్త్ర 

మందలి |పాకిపదికల విషయములో వకభావము కలిగి 

యున్నను, కొన్ని విషయములె వారియందు పూర్వ 

మున్నంత వఏకగివాభ్మిపాయము లేదు. ఆర్థిక విషయ 
మ్చువై నేడు వెల్లడింవబడిన భావములు సనాతన వర్గము 

వారి రోజులలోవలె నిమ్మ ర్షగ చెప్పబడుటలేదు. ఆర్థిక 
శాస్త్ర సిధ్ధాంతములలో అంతిమ నిర్ణయమనునది ఉండ 

దని ఈనాడు గు ర్పింపబడుచున్నది. ఆర్థిక విధానము 

బహునమన్యలతో నిండినది. (పతి రంగములోను ఆర్థిక 

శర్రుల ఫలితములు బహాక్షిన్ట ము లై ఏ ఆర్థిక సూత్రము 

నకు లో బడకున్న వి. 

ఇ 

రీ 

వేత్తలు తమ వ్యాసంగ 

జి. రా. ఆ. 
అర్లీ నియస్ :- స్వాంతె అగన్లస్ అర్లీ నియనస్ 

ల? లు యె 
(1859-1927) ేరుపొందిన స్వీడన్ చేశపు రసాయన 

శాస్త్రజ్ఞుడు, ' | దావణములలో విద్యు[త్పసరణమును 

గురించిన ఇతని సిధ్రాంతములు ఎన్నియో సమస్యలకు 
ఉపకరించినవి. పీటికై 19808 లో ఇతనికి నోబెల్ బహు 



మాన  మీయబడినది. . స్టాక్ వోములో (పొఫినరుగా 

నుండి తదుపరి నోజెల్ ఇన్టిట్యూటులో భౌతీక రసా 

యన శాఖకు డై శెక్టరుగా చనిపోవువరకు వనిచేసెను. 

అర్లీనియస్ స్వీడన్లోని రైతు కుటుంబమునకు 

చెందినవాడు. ఇతడు 1559 సంవత్సరము, ఫి|బవరి నెల 

19 వ తేదీనాడు ఉప్పాలా పరినరములో జన్మించెను. 

స్కూలు చదువు పూర్తి అయిన తరువాత 1/ వ వట 
ఆరి 

ఉప్పాలా విశ్వ విద్యాలయ ముల్ . ఉన్నత విద్య నభ్య 

సించెను. అచట శ్రీవ వద్ద రసాయన 

శాన పరిళోఢనమునందు శితణ 

పొంది, స్వత౦|తముగా పడిశళోధన 

ములు జరుపుటకు స్టాక్ హోమ్లో 

ఎరిక్ ఎడ్డుండ్ అను భౌతిక శా స్త్రజ్ఞుని 

వద చేళను. ఆరోజులలో శొ,నృ)జుల్సు 
దై గ 

[దావణముల ధర్మముల మోజు 

ఎక్కువగా నుండెను. వాంటువోఫ్ 
వారి వ డా ఇట కో[లావి. ఓస్ ట్వాల్డ్ మున్నగు శాస్త్ర 

జాలు (చావణముల వివిధధర్మముల్నపై 

పరిశోధనలు జరుపు చుండిరి. అందుచే 

అరి నియస్ తన డాకశేట్ కొరకు 
లె ౬ 

(దావణముల విద్యుద్వాహకత్వము (Conductivity of 

Solution} గురించి [వపయోగములు [పారంభించెను. 

1884 లో స్వీడివ్ అకాడమీకి విద్యుతృణమ్నువై తన 
పరిశోధన ఫలితములు సమర్చించెను. . 

డాక్టరేటు లభించినను అర్హీనియస్ పరిశోధన ములకు 

తగిన గౌరవము దొరకలేదు. అయినను ఇత రదేశములలో 

ఆలివర్ లాజ్, ఒనస్ట్యాాల్ల్ మున్నగు శ్యాన్తజులు ఇతని 

పరిశోధనములను మెచ్చకానిర. అక నగరములో 
ఉప్పాలాకు ఓస్ ట్వాల్గు రాకవలన అర్హీనియస్ కు కొంత 

"గౌరవము లభించెను. 1855 లో ఎడ్డుండ్ |[పయత్నమువై 
ఇతనికి అయి దేళ్ళవరకు యూరప్ లోని వివిధ చేశముల 

(వయోగశాలలలో పనిచేయుటకు స్వీడిష్ అకాడమీనుంచి 
వేతనము లభించెను. ఈ అవకాశమును పురన్కరించుకొని 

ఓస్ ట్వాల్లు, కో[లామ్, వాంట్ హాఫ్. బోల్టున్మన్ వంటి 

(పముఖశా(స్త్రజ్ఞుల వద్ద పెక్కు పరిళోధనములు జరిపెను. 

తరువాత లెప్పిగ్లో ఓస్ ట్వాల్డ్కు అసిస్తంటుగా చేరను, 
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ఈ రోజులలోనే తనకు భ్యాతినిచ్చిన అయానీక రణ 
(Electrolytic dissociation) సిద్ధాంతమును విశ దీక్ర 

రిం చెను, [చావణముల విద్యు ద్వావాకత్వము పై తాను 

సాగించిన |పయోగముల ఫలితముగా అ్థినియన్ కొన్ని 

నిర్ణయములకు రాగలిగను. ఇతని సిద్రాంతమును (కింది 

విధముగా తెలుపవచ్చును. 

లవణములు, ఆముములు, లవణాధారములు చావణ 

రూపములో అయాన్ల (Tons) [కింద విచ్చేదింపబడును, 

ఈ అయనవిచ్చేదనము సజలతతో అధిక 

మగును. అనంత సజలీకృత. (దావణ 

ములో అయానీక రణము సంపూర్తి 

యగునని అర్రీనియస్ సి్రాంతము. 

వీద్యు[త్పసరణము అయాన్ల ద్వారా 

జరుగును. గనుక, నజలతతో విద్యు 

ద్వావాకత్వము కూడ హౌెచ్చును. 
అర్థ్లీనియిస్ సిధాంతము [ప్రకారము 

గరిష్ట విద్యుచ్వావాకత్వము నంపూర్ణ- 

అయన. విచ్చేదనము నూచించును. 

ఏదెన గాఢత (సాం|దత) గల (దావ 

ణఅములోని విచ్చెదనాంశమును కను 

గొనుటకై ఈ కింది నిష్పత్తిని తన 

[పయోగములద్వారా సాధీించకలి గను. 
అరి నియస్ 
యొ 

ఇంచు 1 విచ్చెద నాంశమునకు గుర్తు ౧ [దావణము 

యొక్క విద్యుద్వాహకత్వమువైన, ౧౫ అనంత నజలీ 

కృత స్థితిలో (దావణముయెక్క- విద్యుద్వాహాకత్వము 

వెన ఆధారపడి ఉండును. 
ఈ విధముగా _ విద్యుద్వాహకత్వము ద్వారమున 

కొలువబడిన విచ్చేదనాంశములు ఇతర [పయోగముల 

ద్వారమున కొలవబడిన విలువలతో నరిపోయెను. 

అం తేగాక ఇతనీవరిళోధనములు [దావణముల ఇతరధర్మ 

ములను అర్థము చేసికొనుటకు ఎంతో తోడ్నడినవి. 

ఇతడు [పతిపాదించిన, ఉపయోగకరమైన మరియొక 

సిద్ధాంతము రసాయన (ప క్రియా వేగమునకు-ఉప్టోగతకు 

సంబంధించినది, రసాయన ప క్రియలు భిన్న అణువుల 



నంభయోగమువలన జరుగును. ఈ సంయోగము అణువుల 

మధ్య సంఘర్హ ము ద్వారమున ఫలించును, కాని అణు 

వులమధ్య జరుగు (పతిసంఘర్ష ము సం ఇమోగ మునకు 

చారి తీయలేదని అర్జీ నియస్ వాదము. మామూలు 

అణువులకన్న పాచ్చు శక్తిగల అణువులమధ్య జరుగు 

సంఘర్షములే [ప్రక్రియకు తోడ్చడును. అనగా నంఘర్హ 

మునకు పూర్వము కొంతళ క్తి సంపాదించవలెను, ఇట్టి 

శక్తినీ నంపాదించిన అణువులను ఉశ్తేజిత అణువు 

లనియు ఈ శ_క్తిని ఉశ్తేజనళ క్తి అనియు నందురు. సాధా 

రణ - ఉప్ణస్థితిలో ఈ ఉశ్తేజితాణువుల సంఖ్య బహు 

న్వల్పము. కాని ఉఫ్ణో[గత సెరిగినచో ఏటి సంఖ్య చాల 

త్వరగా పెరుగును. అనగా రసాయన (ప్రక్రియ వేగము 

పాచ్చును. ఈ విధముగా ఉఫ్టో|గతకు (పియా వేగము 

నకుగల సంబంధము విశదీకరించుశేగాక', ఉ త్తేజనశ కిని 

కొలుచుటకు ఒక సమీకరణమును కనిపెళ్టైను. ఈ నమీ 

కరణము రసాయనమార్చుల విధానమును అర్ధము చేసి 

కొనుటకేగాక, రసాయనమార్చును వాందించుటకు 

కావలసిన ఉన్నళ క్తి కొలుచుటకుగూడ ఉపయోగపడు 

చున్నది. శ _క్తిశాస్ర్రము (Thermodynamics). ద్వారా 

కూడ ఈ నమీక రణము రుజువు చేయబడినది. 

ఇదిగాక ఎన్నియో విషయములషై అర్థీనియను 

జరిపిన పరిశోధనములయొక్క_ ఫలితములు ఓస్ ట్వాల్స్ 

సంపాదకత్వము। కింద వెలువడిన ప్మతిక “సైట్ షిక్ట్స్డ్” 

(Zeitschrift) తే (పచురింపబ డెను. ఈ పరిశోధనముల 

చ్వారమున భౌతిక రసాయన శా స్త్రజ్ఞుడుగా గొప్ప పేరు 

పొందుకేుగాక, వందలకొలది విద్యార్థులకు భౌతిక 

రసాయనములో పరిశోధనలు జరుపుటకు ఇతడు ఉత్సా 

వాము కలుగజేసెను. 
1881 లో స్వీడనుకు తిరిగివచ్చెను కాని, అర్హీని 

యస్ కు గారవముగల ఉద్యోగ ముదియు దొరకలేదు, . 

అయినను స్వదేశాభిమానముగల అర్జీ నియస్ 'పరదేశము 

లలో దొరకుచున్న ఉద్య|ోగములను కాలదన్ని స్టాక్ 

హోమ్ విశ్వవిద్యాలయ కళోళశాలలో అతికష్టముమీద 

ఉపన్యానకుని ఉద్యోగము సంపాదించుకొ నెను. 1895 లో 

(పొెసర్ పదవి పొంచెను. అప్పటినుండి అ ర్టీనియస్ 

జీవితము ఒడుదొడుకులు లేకుండ సాగినదని చెప్పవచ్చును. 
స 
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1908 లో నోబెల్ బహుమానము పొందెను, 

ఎన్నియో చేశములనుండి గౌరవము వడసెను. ట్రిటను 

నుంచి జేవీపతకము (శా(స్త్రుజ్జునకు దొరుకు గొప్ప గౌరవ 

చివ్నాము) లభించెను, 

అర్రీనియనస్ను స్వీడనులోనే ఉంచుటకు ఆ దేశపు 

రాజు ఇతనిని నోజెల్ సంస్థలో భాతిక రసాయనశాఖకు 

డై_రక్టరుగా నియమించెను. ఈ లేబరేటరీలో తనకు 

నచ్చిన విషయముల-వె పరిళోధనములు సాగించుటకు 

అర్హీనియస్ కు స్వాతంత్య మియ్య బడెను. రసాయనమే 

గాక, వాతావరణ విషయములలో ను (Meteorological), 

రోగ నివారక రసాయన (Immuno chemistry) శాఖ 

లోను కూడ ముఖ్య మైన పరిళోధనములు ఇతడు జరి పెను. 

ఈ పదవిలో 1927వ సంవత్సరము వరకు పనిచేసి, 

అనారోగ్య కారణముచే పదవినుండి విరమించుకొ నెను. 

ఒక వారమురోజులు జబ్బుచేసిన తరువాత 1927 

అక్టోబరు 2 వ తారీఖున ఇతడు మృతినొం దెను. 

అ ర్రీనియస్ తన చివరిరోజులను శాస్త్రయ విజ్ఞాన 

మును జనసామాన్యమునకు అంద చేయు నుద్యమములో 

గడిపెను. వివిధ దేశములలో జరుగు విజ్ఞాన వేత్తల 

సమా వేములకు వోజరై అక్కడి శాస్త్రజ్ఞలతో ముచ్చ 

టించుటయన్న ఇతడు ఎక్కువ దైతి చూపిందుచుండెడి 

వాడు. స్వీడను శ్యాస్ర్రజ్ఞులలో ెర్టీలియస్ తరువాతి 

స్థానము ఆర్థీనియన్ చే అని చెప్పవచ్చును. 

జె. జో. 

అలంకరణ కళ (Decorative Art) :- 'అలంకార 

(ప్రయో విష్ణుః అని హిందువులు విశ్వసింతురు. అలం 

క రణము మానవుని స్వభావము కూడ. తాను ఉపయో 

గించు వస్తువులను బుద్ధికింపగురితీని కూర్చుట లేక చితిం 

చుట మానవునికి సవాజమైనవని, ఇదియే అలంకరణము. 

కాగితాలతో పూవులు చేయుట, ముగ్గులు వేయుట, జిలుగు 

కుట్టుట మొదలగు పనులు అలంకారములు అనబడును, 

అలంకరణము మానవుని హృదయమును రంజింప కేసి 

ఆహ్లోదమును కూర్చును. మనకు నిక్కమైన ధనము అలం 

కరణమే. మనము డబ్బుచేత డాబును కొనుచున్నాము. 

గౌరవమును, భోగమున్సు, కీర్తి |పతిష్టలను కలిగించునది 

ఈకళయే. నేటి వడంతన్థులమేడ, సోఫాసెట్లు, అల్మా 
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లలు, పట్టు తివాచెలు, నాటి దర్బారు వె భచాలు, రాజ 

కే 
ప లం ఏలు, రాజ చిహ్నములు _ ఇవన్నియు అలంకరణ 

లే 'టినిబట్టియ [పపంచమున గౌరవ మేర్పడు ఇ అర కము లె, 

ల 7 

నగా మారుట అలంకరణ కళా[పభావ మే. 

సభ్యత యనునది ఈ కళక్రు బుట్టిన బిశ్హయె. 

పె కళా విషయ మంతయు మానవుని స ష్ట్యె 

యున్నది. కాని ఆకాశము, మబ్బులు, పర్వతాలు, పృథ్వి. 

అగ్ని, జలము, చెట్లు చేమలు మొదలగునవన్నియు బహ్మ 

సృష్టికి చెందినవి. (పక్ళతి యొక్క అనుకరణము మాన 

వుని సృష్టిలో గాంచెదము. సర్వన్వతం[త సృష్టి నర్వేశ్వ 

రునిదే. సర్వ న్వతంతమె. పరిపూర్ణమైన సర్వేశ్వరుని 

నృష్టిలోని నిరుపమాన సౌందర్యమును కళాకారుడు 

ఖండఖండములుగా చి[తించుకొనుచున్నాడు. “సత్యం: 

కివనంి? *సుందరం' అనునట్ట ఆ పరతత్త్వ పరిణత దశను 

సౌందర్య స్వరూపమున వే ఆరాధించుట గాంచగా, 

సౌందర్యము ఇహ పరములు రెంటికిని సాధన మని 

తెలియగలదు, సౌందర్యము [పతి వస్తువులోను అంతర్గత 

ముగ వెలుగుచున్న యొక తీపి. దానిని రేఖలచే వ్య క్ష 
పరచి రంగులతో ఉజ్జ్వలపరచుటకు చేయు |వ|క్రియయే 

చిత్రకళ అనబడును. 

సృష్టిలోని. దృళ్యములను పరిశీలించినచో 

వాటి నిర్మాణములో నొక [కముము, విన్యానము, కని 

పించును. సృష్టియనునది పునరావృ త్తికలిగి 'దేళకాలమాన 

ములచే నొప్పుచున్నది. చితకళలో. అలంకరణము ఒక 

భాగము మాతమే అయియున్నది. శేవలాలంక రణము 

ద్రైహ్మ 

వెండి రూపాయిగా మారుట, 

సౌందర్యమును మాత్రమే సృష్టించును. సందేళమునిచ్చు. 
చిత్రములు "వేరుగా నుండును. బుద్ధుడు బోధివృకము 

[కింద జ్ఞానము నార్జించిన దృళ్యము సం దేళ చిితము. 

ముగ్గులు, 

అలంకరణ చితములు. 

(వకృతిలోని కూర్చు, [క్రమము, మనకు ఆశ్చర్యమును, 
ఆహ్హాదమును కలిగించును. వీటిని మనము మన అవసర 

పూర్తికె ఉపయోగించుకొనుట యేగాక ఇచ్చానుగుణ 

ముగ వాటిలో మార్చులు చేసినచో నవి [ప్రయోజనా 

అంకారము లగును. సృష్టిలోని వస్తుజాల . మంతయు 

లతలు, చ్వారబంధములవెని నగిషీలన్నియు 

నాలుగు మూలాకృ్ళతులలోని పరస్పర న మ్మేళనములలో 
కాంచవచ్చును. 

1. వృత్తము, 2, చతుహ్కోణాకృతిి ల్, [తీభుజా 

కృతి, 4. బహ్ముకో ణాక్ళతి, ఎట్టి ఆకృతినయినను రేఖయే 

నిశ్రశముచెయును. కావున చితకళ కంత టికిని మూలము 

రేఖయే. ఈ రేఖ పడువిధములుగ వరిణమించును. వీటిని 

“మూల రేఖ? లందుము. 

[పాయములు, 

పథ థమరేఖ నుడి (Spr). ఇది నీటిలోను, నె త్తి 

మనను, నత్తగుల్లల ,దెనను కాన వచ్చును, 

రెండవది నున్న లేక వర్తులము. దీనిని సూర్యుని 

ఆకృతియందు లేక వలయములందు.గననచ్చును. 
మూడవది చందవంక లేక అరసున్న. దీనిని విదియ 

నాటి చం[దునియందును, ఇంద 

జూచెదము. 

నాలుగవది *'కాటాకొండి. ఇది మంటలలోను, పొగ 

లోను, గాలమందును కానవచ్చును. 

ఐదవది *తరంగరేఖ'* దీనిని అలలయందు లేక అరాళ 

కుంతలములయందు గాంచెదము. 

ఆరవది “కకచనేఖి. దీనిని రంపపుపండ్లు, కొండ 

కొనలు, విద్యుత్ రేఖలు మున్నగు వాటియందు గాంచె 

ఇవి అలంకరణమునకు బీజ 

ధనుస్సునందును 

దము, 

ఏడవది సాధారణమైన 'సూటిగీతు. (Straight line) 

దీనిని బట్ట అంచులలోను, బల్లలందును, (తాటియందును, 

దిక్చ[కము (Horiz00) నందును చూడవచ్చును. 

(అరగ వ్రాయాలా 
న ౧. 

 సటము 1 

ఈ మూలరేఖలు మనము నిత్యము దర్శించు వస్తువు 

లలో గోచరించును. ఈ రేఖలు అలంకరణకళకు (ప్రధాన 

మయినవి. వీటియొక్కు వివిధ న మ్మేశన ములచేతను, 

_ బంధములచేతను అనేక ఆకృతులు ఉత్పన్నమగును. 
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పీటిని కలుపుటలో రెండుపద్దతులు _ గమనింపదగి 

యున్నవి, 

1. ఒకరేఖ మరొకచఛానిని కోయకూడదు. లేక ఒక 

శేఖ మరొక లేఖకు అసంగతముగా నుండక నునంగత 

ముగా నుండవలయును. 

2. ఒశే జాతిరేఖను అనేకసార్లు అంచులో నుపయో 

సంచునపుడు సమానాంతరముగా (parallel) ను సమ 

రూరముగాను వేయవలెను. ఇవి సామాన్యసూ తములు,. 

(క్ర © § = ERA 
. మమమ 

పటము 2. 

తోరణములు - Running Designs. : ఈ మూల రేఖ 

లలో ఒకదానిని మరొకచదానిచే జోడించినచో భిన్న భిన్న 

రూపము లేర్చడును. 

మూలశేఖలను కుదంపవచ్చును, సాగదీయవచ్చును 

కుదింపబడిన రేఖలు సాగదీసిన రేఖలు 

జబ బశ మి 

థలీరల్లలీల పటము శ 

(00000 హూ 
దిగువ నుదాహారింపబడిన బంధయు క్రి ననుసరించి గిన 

నచే అనంతములయిన అలంకార ఖండములను స్ఫృస్టింప 

కీల గను. 

DODO ౧22000 
ఆల్బన (ముగ్గులు : ఈ కళ నెరుగని ఆడుబిడ్డలు 

ఆం|ధ దేశములో లేరనవచ్చును. _అతరము (వాయళేని 

ఆడువారికి అలంకరణము ెన్నతో బెట్టిన విద్య. నున 

చేశములో మూగ మగువలకుగూడ (ముగ్గులు వేయుట 

, 339 

'మనవచ్చును. 
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ఉగ్గుపాలతోనే నేర్చిన విద్య. ఈ కళ సర్వసాధారణమై 

నేటికిని జీవించియున్నది. 

ఒక్క తరంగలేఖను ఎన్నివిధాలుగా మలచవచ్చునో 

ఈ దిగువ నిరూపింపబడినది. 

ధర్మకర్త కశక కారాక 

pecs క ర అిర్రాద్దాడ్రక లః అద్రద్వో ప్ల 

AAV NNN SSS SESS 
MITES క 

పటము 5. 

“అయి (Rhythm): అలంకరణ కళను దృళ్య సంగీత 

సంగీత మునకువ శె స్వరము, రాగము, 

తాళము అలంకరణ చిత్రమునకుకూడ ఆవశ్యక ములు, 

రేఖ యొక్కయు, స్థలము (ఏp208) యొక్కయు, [కమ 

విభాగమువలన లయ ఏర్పడును. రేఖ యొక్క సమ 

గతియు, కమగతియు లయ యనబడును. ఇది సంగీత 

ములో తాళమువంటిది. 

స్ధల విభాగము, (1) మంద, మధ్య, త్వరితగతి రేఖ 

లచే "ఇరుకుగాను, విశాలముశగాను (కిందివిధముగా చేయ 

వచ్చును. మొదట చుక్కలు సమదూరములోపెట్టి ఏదైన 

ఒక మూలశేఖచే కలిపినచో నీ (కిందివిధముగా నుండును. 

రచనను పటము క. 

RRR 

NM కక 0 |. 

"పై తావున బిందువులు '|[కకచ చేఖలచే కలుపబడినవి. 

ప వానికి ఇతర మూలనేఖలచే క్రమపద్ధతిలో జోడిం 

చినచో అంచులోని అలంక రణము అధికతరమగును. ర్రీ జ్ఞా 

గతియందు నూర్పుండియు సరిపోటి [కమముగానున్నది. 
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సాధారణముగా జంగమ రేఖ ఒకటిగా నుండదు. 

ఇట్టి నేఖలు [కమబద్ధమైన ఎడమును, గతియు కలిగి 

యుండి అలంకరణ పక్రియతో లయను సృష్ట్రించును. 

ఇట్టి రెఖ ల నమూవా [పవాహాగతిలో కొంచెము మార్చు 

గల్లించినచే లయలో నవీనత ఏర్పడి |క్రిందివిధముగా నది 

ఎక్కువ ఆకర్షణీయముగా నుండును. 

1. తాటిమట్ట పటము 7. 2. కొబ్బరిమట్ట 

సృష్టిలోని లయ అనేకరీతులనుండును. కాని సాధారణ 

ముగా దానిని నాలుగు విధములుగా విభజింపవచ్చును. 

1. సమానాంతరత, 2. చతుర్మసత, వ్, ప్రసరణము. 

క, |కమరేఖ. 

1. సమానాంతరత ; 

'డోరోరో ర AY 

2. చతుర్వుస్రత : 
౦ 0 

షం 
0౮ ౦0 

240 

పటము 11. 

ఆంచులు : అంచులలోను తోరణములలోను * ముఖ్య 

రేఖి యొక్క లయగతియు చానిననునరించియున్న ఇతర 

రేఖలును నునంగతి (Harmonious) గా నుండుట అత్య 

వసరముఅంచు ముందు సాగిపోవుచు పెరుగుచుండవ లెను. 

పడు మూలరేఖలలోను వదె న నొకదానిని ముఖ్యరేఖగా 

గొని, దాని కిరు వై పుల ఇతర రేఖలను జోడిం చినచో అంచు 

లో గతి, లేక చలనము గలుగును. ఉప రేఖలు ఎల్లప్పుడును 

“మధ్య ధారా రేఖినుఆధా రముగా జేసికొని (పవ ర్రించును, 

NUNN DRE 
పటము 12. 

వె తరంగరేఖ [ప్రవాహశేఖయి నుఖ్యరేఖమొనది. 
దానికి సుడులు జోడింపగా, ఉపశరేఖలై నవి. 

రేఖలస్థీతులు : మూల రేఖ లన్ని యు [పథధానముగా 

నాలుగు స్థితులు కలవిగా నుండును, 

WARN 0000060 66666666 
(3/32/౧322) జల. అట 

"బట మ మాల 1 

6౧౦౦౦౦౦౦౮౦ VISIO 

Do 

శానా క 

Wl A 
. అడ్డముగా 

నిలువుగా 

ఎడమవాలుగా 

కుడివాలుగా 

గుండ్రముగా 

పటము 10. 

ఆ జా CO DD ఎ 



ఈ వలయావస్థ యొక్క కూర్చులచేత అనేకరకాలై న 

_పుష్పాకృతులు నృష్టియగును. వీటిలోని రేఖలు గానుగ 

గతిచే [ప్రవహించి కట్టుబడి, సంపూర్ణ దృశ్యనులను 

నిర్లేశించును. 

అనురుపత : అలంకరణ చిత ములలో లేక (పకృతి 

లోని దృశ్య పచార్థముల యందును ఆ౦ండు భాగములు 

సమమై, ఒకదానికి నొకటి పోటీగా స్థాయి (Balance) 

గలిగి పతిబింబిం చినచో అనురూప (symmetrical) చిత్ర 

ములు, లేక దృశ్యములు అనబడును. ఇట్టి చితములోని 

(పతి నూత్మ వీవరము గూడ ఎదుటి భాగములో పతిబిం 

వించునట్లుండును, ఈ రెండు (పత్యర్థిభాగముల యొక్క 

కలయికచే ఒశే చిత్రమగును, అది చూచుటకు అందము 

గనార్చును. 

చక్కగా పరిశీలించినచో [ప్రకృతిలోని అనేక పదార్ధ 

ములయందు అనురూవత వ్యక్తము కాగలదు. పోకలు, 

పండు, ఉలిగడలు, కటి మొదలగువాటిని కోసి శెండు 
౧౧ ౧౧ GB (అవ) 

భాగముల నక్త యుంచి చూచినచో, శెండు భాగముల 

లోని వివరములు కూడ ఒకదాని కొకటి [వతిరూపముగా 

నుండును. సమాన (ప్రతిభ గలిగిన ఇద్దరు గాయకుల పోటి 

గానమును, నమళ క్తి గలిగిన ఇద్దరు మల్టుల కు స్త్రీని పీతించు 

వారికి అవిచెవులకు కన్నులకు విందొనగూర్చునట్లు అను 

రూపచి[తములును సౌందర్యమును అందించును. 

ఈచితములలో సంపూర్ణ మెన'స్థాయి' (0212000) (ప్రకటిత 

మగును. వీటిలోని శేఖలన్నియు దృష్టిని తమతోబాటు 

అటు నిటు తిప్పి చివరకు మధ్యభాగమువరకు దెచ్చి 

వదలి వేయును. దీనిచే దృష్టికి “స్థెర్యము' ఏర్పడును, 

స్థాయి (Balance) : అనురూప చి త్రములలోని రెండు 

భాగములలో సంపూర్ణ స్థాయి యుండును. కాని సరి 

సమానము కాని భాగములలో స్థాయి యుండినచో అది 

ఆశ్చర్యమును కట్లించును. బాట్లు చిన్నవే గాని భారము 
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నీడ దాని కన్న 

ముల పరిసరములలో [పధానమై 

అలంకరణ కళ 

నమానముగా నుండుటలేదా ? నమాన స్థాయిని నిర్ణయిం 

చుటకు కొంత (ప్రయత్నము అవసరము. చీ త్రములలో ను, 

అలంకరణ చితములలోను కొలది స్థలమును ఆ[క్రమిం చిన 

ఆకృతి, అధిక |పమాణము గలిగిన ఆకృతికి, లేక స్థలము 

నకు, సమతూనిక గా నుండును. కాని చిన్న ఆకృతికి అధిక 

(పాముఖ్య ముండుట అవసర మైయుండును. ఒక స్తంభపు 

పెద్దగా నున్నను, దాని నీడతో కలిసి 

దృష్టికి స్థాయిని ఒనగూర్చును. చూచు వాని దృష్టి 

స్తంభము వె పే లగ్నమగుచుండును. దీనికి కారణము 

సంభముపై నున్న వెలుతురు ఛాయలు చుట్టుపక్కల 

[పచేశములలో కంచు [పగాఢమైయుండును. ఇటులనే 

తామర పుష్పము దాని చుట్టు వ్యాపించిన విశాల పత్ర 

ఆకర్షణీయముగా 

వెలుగొందును. దీనికి కారణము ఛాయల వ్యత్యాస మే 

"కాక వర్ష వ్యత్యాసము కూడ నై_యుండుట. 

సాలెపురుగు నేతలోని నడిమిభాగములోని తంతు 

“రేఖలు అధికముగా నుండుటచే వివరములు అధికమగును. 

దీనిచే ఆకర్షణ అధికమై ఇతర విశాల భాగములతో 

విశేషించి తులతూగుచుండును. శేఖలు ఒకచోటు నుండి 

మరొక చోటికి [పవహించునపుడు ఒక (పత్యేక దిశను 

సూచించును. అనేక రేఖలు ఒకేబింథువు వెపు నుండి 

పారుచున్నను, అనేక దిశలనుండి బిందువు వైపు |పనరిం 

చినను, ఆ దిశకు (పక్యెక ఆకర్షణము [పొ ప్తించును. ఇట్టి 

"రేఖల [ప్రయోజనము అలంకార చితములలో నే గార, 

సమస్త చితములలో గూడ పెక్కు లుండును. రెండు 

అనమానభాగములు సమానమగుటకు కారణము ఆ రెండు 

కూడ సమానాధిక్యమును కలిగియుండుట యే. 

పరివ్యా ప్త = అలంకరణము (All over Design): అడ 

వులలోను, ఊరి బయళ్ళలోను, చేలలోను, తోటలలోను 

పూలు విరగబడి పూయును. ఇవన్నియు స్థలము నాక 

మించుచు వ్యాపించుచుండును. వీటి కూర్చునందు [క్రమ 

బద్దత కనబడుట దు నరము. కాని ఇవ్వన్నియు వ్యాపించి, 

కిలకిల నగి, గిలిగింతలు "పెట్టును, ఇది పరివ్యా ప్ప = అలం 

కృతిలోని [కమపద్ధతి. ఇటులే ఆకాశముె తారలు, 

నేలవై రాలిన ఆకులు, పూలు, జముడుమీది ముండ్లు, 

కోమటి రాళ్ళు భిన్న వర్గము లయిన భిన్న ఛాయా (1026 



అలంకరణ కళ 

భూమికలవై చూచియున్నారము, వాటికి (కమబద్ద ముగ 

వడియుండు అవకాశములు లీవు. కాని వాటి కూటమి 

రాటమిలోని రూప 

భూమియు, విరామభూమియు తప్పనిసరిగా జ్యామితి 

కొంతనల యమో గాక మించుచున్న ది. [పతక 
థి 

శేఖాకృతి విశేవములు (geometrical details) కలిగి 

యుండి, వివిధ దిక్కులను పునరావృ శక్తిని లయలను, 

స్థాయిని గూర్చు వెలుతురు ఛాయలను కలిగియుండును. 

(పపంచమునం ఏలీ అన్ని దేశములలోని ఉత్తమ అలం 

[కమములేని పరివ్యా న్తము 

లన అలంకృతులు చాల అరుదుగా నుండును. ఒక వళ 

ఉన్నను అవి చాలవరకు (పకృత్యనుక రణ (Realistic) 

పద్ధతిలో నే ఉండును. కాని వివరములన్నియు ఒకానొక 

వ 

కరణ కళాఖండములలొ 

అఏంకార సూత్రమును అనుసరించి, బిగించి, కై లీకరింవ 

బడును. = కొన్నినార్జు గుచ్చము అన్నియు ఒక నిర్జస్ట్ర 

ఆకృతియందు నిండునట్లు వేయుటయు గలదు. ఐనను 

అది పరివ్యా ప అలంకార మే అగును. 

ఈ అలంకరణము సమముగా విభజింవబడిన భూమి 

కసె వేయబడును 

mR 
/ 

గ. కా క కాం (. ణ్ 

i సి | 

Mm | 

(1 a 

i 

we: “| ల sneer me మతు 

పటము 15 

మూలాకృతులును, గుచ్చములును (1115) సంత రణ 

స్థానములందు (60881185) సమదూరములందుండి భూమి 

కను సమముగా విభజించును. 16 వ పటములోని 1 వ 

పటములో మాదిరి పకాంతరిత (Alternative) స్థలము 

లంద నను, 2 వపటముమాదిరి చిన్నని మూలాక్ళతులు 

ఖాళీస్థలములం దై నను వేయబడును. 8, 4 లో మాదిరి 

వట్టిగీతలు లేక చుక్కలు మలుపబడవలయును, 
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పటము 16 

పునరావృత్త = అలంకరణము (Repeated Design) : 

సాధారణముగా గోడలపై నతికింపబశు కాగితముల 

లోను, నేశబట్టలలోను అద్దకములలోను పునరావృ త్త 

అలంకరణము కనిపించును. వఏబేని ఒక అలంకరణ 

గుచ్చము (కమబస్ధ మైన ఎడమిచ్చి (Regular Intervals) 

సంతరణ పద్ధతిలో చి కింపబడును. దీనికే అలంకరణము 

పరివ్యా ప్టమె విశాల్యప దెశముల సమముగా. నాక 

మించునదిగా నుండును. ఇట్టిపి (కమబన్ధమైన కొలత 

గలిగిన కూర్చుచె అందమును స్పందింప జేయును. కొన్ని 

అలంకృతులలో ఖండికలకూర్చు నన్నిహితమగుట చేత 

అల్లిక లుత్సన్న మై నేతవ లెను, గూన పెంకులు పేర్చినట్టును, 

ఇటుక పెడ్డల నతికినట్లును దో్యోతకమగుచుండును. ఈ 

విధముగా ' ఖండికల వివిధబంధములచే విశాలప్రదెళ 

ములు వింత భూమికలుగా మారును, 

పునరావృ్త అలంకారము వ్యా మోహకరముగా 

నుండును. నిత్యము మనము దర్శించు. వస్తువులలో నిట్టి 

కదుము గాంచవచ్చును. ఈ కూర్చు అనేక రకములుగా 

నుండును. అనానపండు చర్మము చతుషో్కోణమయముగా 

నుండును. దేవదారు చెట్లు, చేపల సెపొలనులు, శెనె 

తెళ్ళైవె తొరటలు ఒకదాని నొకటి రాచుకొని జ్యామితి 

"శేభాకృతులు కలిగి వ్యాపించియుండుట చూతుము, 

ఇట్టి ఏక ఖండికా పునరావ ర్తనమే పునరావ ర్తిత = అలంక 

రణ మనబడును. 



ఇట్టి అలంకరణము గచ్చు, లోవాము, చర్మము, 

కడవలు, కప్పులు, కట్టలు మున్నగువాటిపె కాన 

వచ్చును. 

పటము 17 

వె చిత్రములలో అలంక రణము అడ్డదిడ్డముగా నుండక 

ఒశేచాలు ననుసరించి కచ్చితమై [కముముగానున్నది. 

కొన్ని అలంకరణములలో రేఖాగణిత ముననునరిం చిన 

బంధములు కాననగును. కాని యందలి పునరావర్తన 

తంత్రము సుళువుగా నుండక చిత్రఖండిక ఒకటిగా 

నుండక, అనెకాకృతులుగల గుచ్చములను నమ పమాణ 

మును ఛాయను మాత్రము గలిగియుండును. గుచ్చ 

సవమూపాములు వంకరటింకరగా (28-229) పునరాగ 

మించుచు పోటీగా (0705ల) (పత్యతమగును. 

(పయోజనాలంకరణము. 

నభోభాగాన పాొరెడు పకుల తోరణమును గమనించినచో 

ఒకద్భశ్య కవిత్వము గోచరించును. అది బాణా(గాక్ళ తిని 

పోలు చాలు గలిగియుండును. ఇట్టి ఆకృతిలో సౌందర్య 

(పయోజనమును శెండును కలిసనియున్నవి, 

(Functional Design.) ; 

మును, 

బలిష్టమైన నీటిబాతొకటి ముందుగా గాలిని చీల్చుకొని. 

పోవుచుండ, దాని వన్నంటిపోవు జాతులు మొదటిదానంత 

అలంకరణ కళ 

(కనుకు గురికావలనిన అవసరము ఉండదు. వీటి వ్యూహ 
బంధములోనున్న అలంకారము “పయోజనాలంకరణ' 

మనబడును. అనగా అలంకారము, [ప్రయోజనము ఏక 

వస్తువునందు మిళిత మైనపుడు అది [పయోజనాలంకరణ 

మగును. వ్యూహము సరియెనచో దాని పరిణామము 

గూడ సరియగును. [పయోజనాలంకరణము ఒకవస్తువు 

యొక్క |పమాణముతోను, బరువుతోను, గట్టితనము 

తోను, దాని రంగుతోను సంబంధము కలిగియుండును. 

కెమెరాను చేతులలో తేలికగా నుండునట్లు నిర్మించుట 

[పయోజనచాయకము. దిని యొక్క ఆకృతిని కుంచిం 

చుట, అవసర మునుబట్టి "పెంచుట, బరువుతక్కువగా 

నుండుట, మలచి చంకలో తగిలించినను సుందరముగా 

"నుండుట, అనునవి దిని [ప యోజనములు, అట్టి [ప్రయో 

జనములలో దాని నల్లనిరంగు, దాని బీరునుదనము 

(Rough texture) కూడ  పేర్కొనదగినవి. 

పతులు, లేళ్ళు, సీతాకోక చిలుకలు మున్నగు వాటి 

యందున్న మచ్చలు, వాటిని పరిసరములనుండి కప్పి 

పుచ్చుటకు ఉపయోగించుచున్నపి. యుద్ద విమాన 

ములవె, ఆయుధముల, సైనికుల దుస్తులవె మె 

చ్చాయలను, చెట్లరంగులను, చితించుటవలన శత్రువుల 

బారినుండి ఆత్మ రతణము చేకూరుచున్నది. ఇటులే, 

చెన్సలు, వలకలువలకలుగా నున్నచో నది పొరల 

కుండును. ముంగిటిలో వేసిన పిండిముగ్గులు అందమును 

కూర్చుటయేగాక, చీమలకు ఆహారముగా నుపకరించును. 

నావకు ముందు వెనుకల సన్నముగా చెక్కుటచే నది 

నీటిని కోయగలుగును. వివిధ మతస్థులు ధరించు ఊర్గ 

పుం[డములు, విభూతి, బెండకాయబొట్టు, మొదలగునవి 

వారివారి మతచిప్నాము లగుటయేగాక అలంకార 

ములుగ కూడ ఎన్న తగియున్న వి. (ప్రయోజనము ననుస 

రించి మలచిన పనిముట్లన్ని యు వాటియం దిమిడియున్న 

లయగతిరేఖల చేతను, రంగులచేతను స్వతఃసిద్ధముగా 

అలంకృత్తము లై యుండి కన్నులకు విందొనగూర్చును. 

శ్రేషాలంకరణము : భారతీయ శిల్సములలోను, చిత 

ములలోను అచ్చటచ్చట ఈ వింతచి|తములు కానవచ్చును. 

అజంతాలో నాలుగు జింకల కొ కేతల చితింపబడినది. ఇది 

చిత కారుని అధిక|శమను తగ్గించి, సందర్భపూర్వక ముగా 

సులులు, 
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చి తింపబడుటచే ఆశ్చర్య మొనగూర్చును. ఇటులే భువనే 

శ్వర శిల్పములో నలుగురు వీరుల బంధములో శెండే తల 

లున్నవి. ఎటు |త్రిప్పీచూచినను దేనికదే వేరుగా కనిపిం 

చును. చేవాలయములవె కోణములలో అనగా రెండు 

గోడలు కలియుచోట శెండుకోతులు లేక సింహములుండి 

ఒ కేతల మధ్యభాగములో చెక్కబడును. రామప్ప దేవా 

“అలయ మంటప సంభ ము_పై చెక్కబడిన భజనమండలిలో 
అలలో 

మధ్యభాగమున నాట్య ము చేయుచున్న వ్య క్తి యొక్క 

పాదములు కుడి ఎడమల నున్నవారిలో నొక్కాక్కరి 

పాదముతో కలిసి 0జేపాదములుగా మలచబడినవి 

(ప. 16). కవి ఒకే పదమునకు సందర్భానుసారముగ 

రెండు మూడర్థములను గల్పించునట్టు చి తమునందును, 

శిల్పమునందును ఒకే రూవములో అనేక రూపములు 

కల్పనచేయుట రూపశ్లేష అనబడును. 

పటము 18. 

బంధములు (C0npositions) : మూల రేఖలచే తయా 

రైన అలంకృతు లన్నియు చెండు తరగతులలో విభజింప 

బడును. వాటిలో మొదటి తరగతివి దృష్టికి విశ్రాంతి 

నిచ్చుచు, నిశ్చల్వమె స్థాయి గలిగియుండును. ఇవి “స్థావర 

ములు (static arrangement) అనబడును. రెండవ తరగ 

తివి కదలిక గలిగి విస్తరించి సిరుగుచుండునవి. ఇవి 

జంగమము లనబడును. (Dynamic arrangement)). 

BED 

పటము 19. స్థావర బంధములు 

స్థా వరములన్ని యు విశాంతి భావమును సూచిం 

చును. రేఖలన్ని యు ఒక దానికొకటి తులదూగుచుండి 

స్థలమును సమానముగా నా|కమించును. 

రామప్ప దేవాలయ శిల్పము 

రెండవతరగతి జంగమ బంధములు, అంచులు, తోరణ 

ములు మొదలగువానికి ఉపయోగించునవి. రేఖలన్ని యు 

ఒక చోటనుండి మరొక చోటికి పారుటచే మన దృష్టిని 

తమతో లాగుకొనిపోవును. వీటిలో చలనము [ప్రధా 

నాంశము. 

సామాన్యముగా కదలిక అనునది ఎడమనుండి కుడి 

దిక్కునకు చూపబడును. ఆవిధముగానే భావింపబడును 

కూడ, ఉపరేఖలు ముఖ్య రేఖను _ కలియునపుడు 

[పవావాపు 'దిక్కునుండియే కూడును, 

ఎ. ల 
> _—_ 

పటము 20. 

సుసంగతి (Harmony) : ఆకులు, పూవులు, కొమ్మలు 

ఒక [క్రమములో అభివృద్దిని, కయమును కలిగియుండుట 

గమనింపదగినది. ఒక ప తమునకును (పక్కనున్న మరొక 

పత్రమునకును రూపము లో అత్యంత స్వల్ప భేద 



ముండుటచే అవి చూచుటకు అందముగ నుండును. 

హోర్మోనియమునందలి “సి అనున్వరము (పక్కనున్న 

రీడును నొక్కినచో 'ర అను స్వరము పలుకును. ఇటు 

లనే *68* అను న్వరమునకు |[పక్కననున్న రీడును నొక్కి 

నచో “గి అను న్వరము పలుకును, ఇట్లు స ప్పస్వరములు 

ఒకదాని [పక్కన నొక్కటి ఇల్లు కట్టుకొనిన క్త, రేఖలు 

రూపమును స్వల్ప భేదములచే ఒకదాని వక్కన నొక్కటి 

ఉన్నచో వాటి సునంగతి మనకంటికి గోచరించుచుండును. 

ఏకాంత రితము, ఇశ్లు ఏ కాంతరిత (;Alternative) 

"రేఖాదృళ్య ములలో కొంత సునంగతి 

దృగ్గోచరమగుచుండును. 

చిత్రములో రేఖలు కెండింటికంశు 

అధికముగా నున్నచో, వాటి పరన్పర 

స్నేహమే నునంగతి యగును. ఒక రేఖ 

మరొళరేఖతోను, ఒక పర్షము మరొక 

పర్ణముతోను, గుణ ధర్మమునందు 

పటము 21. సంపూర్ణ వ్యతిరేక ముగా నున్నను, 

ఖండించుచున్నను అసంగత రేఖలు (Contrasting lines) 

లేక వర్ణములు అనబడును. 

OC 
పటము 22. 

సె పటములో 

[పక్కన ఒకటి యున్నచో నుసంగతములు అనబడును. 

కాని 1,5 లు అనంగతములు. ఎందుకనగా, 1 వృత్తము; 

ర సూటిగీత. ఈ రెంటి గుణధర్మములు వేరు. కాని 

ర, 4; 4, 8; 8, 2; ఇవన్నియు సునంగతము లే. 

ఇటు లే వర్ష ములయందు నుసంగతి గాంచనగును. 

నారింజ - ఎరుపు; ఎరుపు = ధూమము ; నీలము - 

ఆకుపచ్చ; పనుపు = నారింజ; మొదలగు. వర్ష ములన్నియు 

సునంగతములే. ఎందుకనగా, (పతి జంటవర్ష ములో పదో 

యొకరంగు శెంటిలో కలిసియుండుటచే, స్వల్పభేదము 

1, 2, 8,4, 5 అనునవి ఒకదాని 

అలంకరణ కళ 

కొంచెము పసుపువన్నెతో  కలిసియుండును. కావున 
చూచుటకు స్వల్పభేదముండి కూడ ఆకర్షణమును కలి 
గించును. కాని ఎరువు, నీలము, వనువు అను వర్గములు 
యథాతథ ముగా పరస్పరము భిన్న వర్గములు, ఈమూడు 

వర్లములను సమన్వయపరచుటకు ఏదైన నొకవర్లము 
అన్నిటిలో కలిసీయుండినచే చిత్రములో పకత్వము 

(unity) కదిరి సుసంగతి వ్య క్షమగును. లేనిచో అనంగతి 

ul || నే 

పటము 28. 

సునంగతీయు క్రమవృద్ధికయములును ఈ [కింది 

వస్తుని ర్మాణములలో గాంచనగును. 

పటము 24. 

పరిపేకిత దృష్టితో (0౭15p౭0tiv8) చూచిన ద్వార 

టై | 

వలన రెండును ఇ౦పు.గా నే కన్పించును. ఎరుపు, ములు, వరుసగానున్న కుండలుకూడ సునంగత్తి 

నారింజలలో, ఎరుపురంగు ఈశెంటిలో నుండి, నారింజలో నొనగూర్చు ను. 

44 345 



అలంకరణ కళ 

(ప్రసాధక రూపము (Decorative Form): వ రూప 

మైనను [పథమదర్శనములో నంజఊి ప్రముగ గోచరించును, 

అనగా గుం|డముగానో, [తిభుజముగానొ, చతుపోణము 

గానో నో కనబడును. ఇదియే నంటి ప్త 

రూవము. శాని దీనినే తదేకరీకతో తిలకించినదో అపుడు 

అశేకవివరములు గోచరించును. చానితోచాటు అనేక 

వంక్లును, వికృతులును కనబడును. ఒక కమలమును 

చూడుడు. చూచినచో దాని నంకి ప్త రూపము *'గుం|[డ 

ముగా శకాన్పించును. కాని (వక్ళతిలోని విరోధశ క్తుల 

వలన దాని దళములు మాడియో, ఊడియో, |కమరహి 

తముగా కనబడును. 

చిత కారుడు ఒకానొక వస్తువుయొక్క- ఆకృతి 

యందలి వికారమును తొలగించుట కై, ఒక సులభ పద్ధతి 

నా|శయించును. చానిశై మూలరేఖలను, రూపములను 

బోలు ఆకృతులను మలచును. దీనిచే సం[గవారూపములు 

సృష్టియగును. కమలమును చితించుటకు దానిరూవములు 

బోలిన వలయమును చిత్రకారుడు [వాసియందు "రేకుల 

|కమబంధ మును చిితించును. దినిచే శమలేకయే దాని 

రూపము సులభ|గాహ్యమగును. ఇదియే [వసాధకరూప 

మనబడును. 

భూమికా బంధము : చి| త్రించవలసిన భూమిని ని నేళించిన 
తర్వాత చానిలో చిన్నవియు పెద్దవియునై న అనేక 

అలంకార ఖండికలను కూర్చుటకు అవలంబింప వలసిన పద్దతి 

బంధ మనబడును, 

1. అన్నిటికం శు (పధానరూపము మొదట సాధారణ 

ముగా మధ్య భాగములో నై నను దానికి సమీపమునం దె 

నను చితింపబడును. పిమ్మట అంతకంి తక్కువ (వాధా 

న్యముగల రూపము చితించబడును. తుదియందు చుక్టలు 

మొదలగు అల్బాకృతులు అవనరమెనచో ఖాళీ స్థలము 

అలో నింపబడును. 

ల. అలంకరణ చిత్రములో (పమాణములు (Propor- 

tions) పరిగణనీయములు కావు. 

లి. చిత్రితమైన భాగము ఎక్కువ స్థలమును 
ఆకమించి యుండవలయును, (కొన్ని చోట్ల చి తిత 

భాగముతో సమానముగా నుండ 

ఫలకములుగా 

భాగము ఖాళీ 

వచ్చును.) 

పటము 25. 

4. రంగులు, రేఖలు, ఛాయలవ్య త్యాసములు, పర 

స్పరముగా సునంగతిలో నుండ వలయును. 

క్. చిితములో స్థాయి ఉండవలయును, 

పరి పేక్ష ణము (perspective) సాధారణముగా అలం 

కార చితములలో తక్కువ, అలంకారఖండములు ఒక 

చానివవై నొకటి చేరి కలిసిపోకుండుట క్రై. ఖండికలమధ్య 

భాగమున కొంత ఎడముంచవలయును. 

N 
టా 

పటము 26, 

ఒప్పు 

6. అలంకరణ చితములో చెయ బడు వస్తువులను 

యథాతథముగ చి (తి ంచక అతిశయ రూపములు 

(Exaggerated forms) గా మార్పవలయును. 

T, చిత కారుడు చిితకళానూ తములను వొటించు 

టతోబాటు నస్వ(పతిభను [పయోజనానుసారముగా ఉప 

యోగించవలయును. 

అలంక రణములో సందేశ ముక న్న సౌందర్య మే 

[పథాన మైనది. కావున వస్తు [పమాణముల నెట్లు మార్చి, 

నను చిక్కులేదు. అవి కమగతములై న చాలును. వస్తు 

[పమాణములందును, రంగులయందును, భావమందును 

కారణ మీమాంన తగదు. ఇది చిత కారుడు కన్న "కలి. 
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కలలో కారణములుండవు. అదినుఖస్వప్నమెతే చాలును. 

కావుననే వ(కతుండము నోటినుండి తీగెలు బారినవి, 

మకరములు మకరతోరణాలై నవి. వాంనలకు తోకలు 

జరిగినవి. పొన్న వాహనము సున్న యొనది. వానుమంతు 

నికి పక్షైనామూలు, నగిషీగల జెట్టిలాగు, ఉంగరాలు, 

శంఖచ( కాది చిహ్నములు వెరిగినవి. ఇట్టి అలంకరణము 

శిల్స కారుని చిత్తము ననునరిం చియే చేయబడును, 

రంగులు * ఛాయలు (COlours & Tones) 

అలంక రణములో భావ (పొధాన్యములళేనపుడు రంగుల 

వాడుకను గురించి శాననాలు చేయుటకు వీలులేదు, 

వర్షలేపనము చి[త కారుని స్వేచ్చవై నాధారపడి 

యుండును. భావమే (పధానమైనచో రంగులు దాని 

ననుసరించి వాడనగును. 

ఛాయ : (పతివర్షము కనీసము మూడువీధములుగా 

నుండును. (1) గాఢచ్భాయ (నలుపు) (2) మధ్యచ్చాయ 

(8) మందచ్చాయ ( శ్వేతమి శణమ్ఫు,, 

మనము ఒశకేరంగుమీద ఆరంగునే, వేరువేరు ఛాయ 

అలో వేసినచో నది దృగ్గోచరమగును, 

మి(్రవర్ణములు : ఒక వర్షములో మరొక వర్షము 

కలిసినచో మి|శమ వర్ల మనబడును. మిశవర్షములు 

చూదుటకు (పాథమిక వర్ల ముల (Primary colours) 

కంశు తక్కువ దీ ప్తికలిగి యుండును. కాని ఉత్తమ 

కళాఖండములన్నియు - ఇట్టి మి్మిళవర్ష సమన్వితములే 

అనవచ్చును. అలంకరణ చితమునందలి వస్తువులను 

సహాజ వర్ణరూపయుత్రములుగా చి|తింపవలయునన్న 

నియమము లేదు. 

కొం. శే. 

అలంకారశాస్త్ర చరిత్ర :- రాజశేఖరుడు తన 
కావ్యమీమాంనలో అలం కారశా(స్త్రృమును తొలుత శివుడు 

(బహ్మ్ కొనస'గెననియు, [బహ్మోనుండి అది ఇతరులకు 

లభించుచు వచ్చెననియు చెప్పెను. సంస్కృ తాలం కార 

శాస్త్రమునకు భరతముని . |వాసిన- నాట్యశాన్త్రమే 

పురాతనమైన మూల గంథమని ఛావింపబడుచున్నది. 

నాట్యశాస్త్రమునందలి మొదటి ఐదు అధ్యాయములు 

కీ శ. ర్ వ శతాబ్దికి పూర్వము రచింపబడినట్లు తెలియు 

చున్నది. సంస్కృతమున అలం కార శాస్త్రమును గూర్చి 

అలంకారశాస్త్ర చర్మిత 

(వొాసినపండిత [పకాండులు వెక్కు.రుకొలరు. (పాయబడిన 

ఉద్గంథ ములును పెక్కు_లుకలవు. అవి యవ్వియన-భామ 

హుని కా వ్యాలం కారము (5. శ, రివ శతాబ్దికి 

పూర్వము); దండికా వ్యాదర్శము (కీ, శ, 6 వ శతాబ్ది) ; 
ఉద్భటుని అలంకార సారనం[గహము, (|. శ, రి వ 

శతాబ్ది); వామనుని కావ్యాలం కార సూతవృ ర్తి 

(|. శురివ శతాబ్ది) ; రుద్రటుని కావ్యాలం కారము 

(8. శ. 825-675); ఆనంద వర్థనుని ధ్వన్యాలోకము 
(కీ. ఛ్, 840-870); రాజశేఖరుని కావ్య మీమాంస 

(క. శ 870.950); ముకులభట్టు అభి ధావృ త్తిమాతృక 

(క. శ, రివ శణాబ్రి = అంత్య భాగము); భట్ట తెతుని 

కావ్య కౌతుకము (కీ. శ్. 950-980); భట్టనాయకుని 

హృదయదర్చణము. (క్రీ. థ్, 900-1000); కుంతకుని 

వ[కోక్సి జీవితము (క్రీ శ. 925.1025); ధనంజయుని 

దశరూపకము. (కీ. శ. 10 వ శతాబ్దీ మధ్యభాగము); 

రాజానకమహిమ భట్టువ్యక్షి వివేకము. (క్రీ.శ. 1020. 

1060); భోజుని సరస్వతీ కంళాభరణము, శృంగార 

(ప్రకాశము. (కీ. శ. 1080-1050); శేమెంద్రుని 

జొ చిత్య విచార చర్చ, కవికంఠాభరణము., ((క. జ్ 

1000-1 068); మమ్మటుని కావ్య[వకాళము (8 థ్, 

1050-1150 శతాబ్ది ఉ, భా); రుయ్యకుని అలంకార 

సర్వస్వము (కీ. శ. 1150 విదవ); వాగృటుని 

వాగ్భటా లంకారము (కీ. శ. 1150 తరువాత); హేమ 

చం (దుని కావ్యానుశాసనము. (కీ. శ 11061150 8 

తరువాత = 1172); జయదేవుని చం|దాలోకము 

(క. శ. 1200-1250); విద్యాధరుని ఏకావళి (క్రీ శ, 
1285-1825); విద్యానాథుని (పతాపరుద యశో 

భూషణము (క్రీ. శ్, 1296-1825); వాగ్భటుని 

కావ్యానుశాసనము (క్రీ. శ. 14 వ క తాబ్లి); విశ్వునా 

థుని సాహిత్య దర్పణము. (క్రీ శ. 14 వ శతాబ్ది); 
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భానుదత్తుని రసమంజరి, రనతరంగిణి (క్రీ. శ. 18 వ 
శతాబ్ది = అంతమున, 14 వ. శ, ఆదియందు); రూప 

గోస్వామి భక్తిరసామృత సింధువు, ఉజ్జ్వల నీలమణి 

(క్రీ భ్, 1470-1554); కేళవమి కుని అలంకార 

శేఖరము (క్రీ. శ. 16 వ శతాబ్ది ఉత్తరార్గము) ; అప్పయ 

దీమీతుని వృత్తివా_ర్తికము, కువలయానందము, చిత్ర 



అలంకారళాస్త్ర చరిత్ర 

మీమాంస (కే. శ. 16 వ కశాబ్ది అంతము -1% ళ, 

ఆది); జగన్నాథుని రనగంగాధరము (కి. ౪. 1620-1060). 

అలంకార శా(స్త్రమనగా కావ్యమును కాన్యాంగ 

ములను గూర్చి వివరించు శాన్త్రృము. ఇండోయూరపి 

యను గో బుగ్వెదము అత్యంత [ప్రాచీన మైన భానల చు 

(పథమ (గ్రంథము. అది [పథానముగా దేవతలను గూర్చి 

చేయబడిన స్తా తాత్మకమైన మంత గంథ మైనప్పటికిని 

చానియంరు శావ్యల కణములు విశేషముగా కాన్చించు 

చున్నవి. అందు ఉషస్సును వర్థించు బుక్కులు నుందర 

కావ్యఖండ ములు - కొన్ని బుక్కు లలో ఉపమా-వ్యతిరేక 

అతిశ యో క్షి - శ్లేష - ఉశ్చతాద్యలం'కారములు మిగుల 

మనోవారములుగా [వయోగింపబడినవి. తరువాతి లౌకిక 

కావ్యములలో వలనే వేద వాజ్బయములోకూడ (పకృతి 

మున్నగువాటి వర్ణనము మనోవారముగ చేయబడినది. 
నాటక బీజములుకూడ వైదిక సాహిత్యమునందు కన్పట్టు 

చున్నవి. నాటక నిర్మాణముకొరకు బు గ్వేదమునుండి 

పొఠమున్సు సామ వేచమునుండి గీతములును, యజస్సుల 

నుండి అభినయమును, అథర్వ వేదమునుండి రనములును 

కొంచెము పూర్వవపుదెన “సిరిపులుమాయి" నాసిక శాన 
నముకూడ శెల్పుచున్నది. అది [పాకృతభాషలో మన్నది. 
ఈ రెండు శాననములేగాక కీ. శ. మొదటి రెండుశ తాబ్దు 

లలోని సంస్కృత (పాకృ్ళత శాసనములు ఈ విషయమును 

(ధువపరుచుచున్న వి. ఇంతియేగాక ఈ శాననములలో 
“గంధర్వ వద-నట-గీత-వాది[త=ఉత్సవనమాజ” ఇ త్యాది 

శబ్దములు వాడబడినవి. వీటిలో శబ్దాలం కారములు, దిర్హ 

సమాసములు కలవు. పూర్వపు గద్య పబంధములు ఈ 

ఇ లిలోనే [వాయబడుచుం డెడివి, పటినిబట్టి చూచినచో 

(పాచీనకాలమునందే అలం కొర శా ట్రైము ఎంతో అభివృద్ధి 

చెందినట్లు కనిపించుచున్నది. 

నిరుక్తమును [వాసిన యాన్మముని, బుగ్వేదము 
లోని *ఇదమ్ీవ, అగ్నిర్న, తద్వత” 

మొదలయిన ఉపమాలం కారద్యోతక ములగు పదములను 

ఉదావారించెను. ఇవియేకాక అనేక ఉవమలు "వేద 

వాబ్బయములో ఉన్నట్లు తలుపు చు యాస్మ్క ముని 

(గహింపబడినవని భరతుడు నాట్యశా న్హ్రృములో చెప్పెను. 

వేదకాలము తరువాత [క్రీస్తునకు అనేక శతాబ్దులకు 
పూర్ణమే ఉత్కృష్ట మైన కావ్యని ర్మాణము నంస్కృత 

వాజ్బయములో చేయబడినది. రామాయణ మవోభారత 

ములలో అత్యున్నతమైన కావ్యరచన సాగెను. అలంకార 
శాస్త్రములో ఉద్గంథములైన ధ్వన్యాలోక, కావ్య 
[పకాశములలో మవహోభౌరత మునుండి గృ|ధగోమాయు 

సంవాదాదులైన అనేక విషయములు ఉద హారింపబడిన వి, 

రామాయణమునుండికూడ కొన్ని శ్లోకములు ఈ|గంథ 
ములలో పీనుకొనబడినవి. 

అలంకార శాస్తారంభము : కీ. శ. రెండవ శతాబ్ది 

నాటివియు, ఆ తరువాతివియు నగు శాసనములను బట్టి 
అంతకు పూర్వమే అలంకార శా స్త్రరచనము ఆరంభింప 

బడినట్లు తెలియుచున్నది. కీ. శ, 150వ నంవత్సరవు 

రు[దదాముని జునగఢ్ శాసనమునుబట్టి అప్పటి కే కావ్యము 
గద్య పద్యాత్శక మయి యుం జెననియు “స్ఫుట-మధురం 

కాంతఎఉదారో”ో అను కావ్యగుణ ములు తెలిసియుం జె 

ననియు న్పషస్ట్రమగుచున్నది. ఈ యంళమునే అంతకు 
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ఉపమా భేద ములనుకూడ వివరించెను. పాణిని వ్యాక రణ 

సూతములకు పూర్వమే ఉపమాలం కారమునకు అంగము 
లైన. ఉపమాన, ఉపమేయ, సామాన్యధర్శ, ఉపమా 

వాచకములు శెలిసియుండినట్లు “ఉపమితం వ్యా ఘాదిభిః 

సామానా § = [పయో గే; 

వచె 9” 

“ఉపమానాని సామాన్య 

ఇత్యాది సూ[తములవలన మనకు స్పష్టమగు 

చున్న ది. వ్యానుని (బ్రహ్మా సూ తములలో ఉపమా రూవ 

కాలంకారములు సరొ్యనబడినవి, | కీ. శ ఒకటీ రెండు 

శ తాబ్దులలో రచింపబడిన అశ్వఘోషుని బుద్ద చరితము, 
సౌందరనందము అను కావ్యముల వలన పూర్వమే కొన్ని 
అలంకారములు |పచారములో నుండినట్లు శేటబడు 

చున్నది. భరతుని నాట్య శాస్త్రములో రనసిర్ధాంతము, 
నాటక లక్షణము, నాలుగు అలంకారములు, గుణములు 

వివరింవబడినవి. బాణుడు తనకాదంబరిలో అక్షరచ్యుతక, 

మాశాచ్యుతక, బిందునుతి మొదలగు [ప హేళికలను, 
శేష = ఉశ్చేత - ఉపమ - దీపకము ఇత్యాద్యలం కార 
ములను గు ర్తించెను. వైన పర్కొనబడిన అంశములను 

బట్టి |క్రీ. శ. 6 వ శతాబ్దివరకే లౌకిక సంస్కృత వాజ్మయ 
ములో అలంకారములు, కావ్య భేదములు ఏర్పడి ఉండి 

నట్లు మనకు తెలియుచున్నది. 



శాస్త్రనామము : [వా దినాలం కారికులయిన భామవా, 

వామని రుుదటులు తమ[గంథములకు సాధారణముగా 

అనుపేరున పెట్టిరి. ఈ |గంథ 

ములకు ఈ పేరు పెట్టుటకు ముఖ్యముగా వీటిలో 

అలం కారములకు [(పాధాన్యమి చ్చుటయే ఐయుండును. 

అనగా అలంకరించునది. 

“కావ్యాలంకార ము” 

అలంకారము కావ్యళోభా 

పాతువై నది. కా వ్యాలంకారముల గూర్చి లత్యలతణ 

ములను శెలుపునట్టిది, కాబట్టి యే, ఈ శాస్త్రమునకు 

“అలంకారళా న్త్రము” అని “పేరు పెట్టబడినది. కోందరు 

లాక్షణికులు తమ గంథములకు అలంకార శా న్హ్రమని 

చేరు పెట్టలేదు. ఉదా:. దండికావ్యాదర్శము. ధ్వని 

కారుడు అలంకార శా_న్త్రకర్తలను కావ్యలత్షణ కర్తలు 

_ అనియే వ్యవహరించెను. ఈ లక్షణ [గంథములకు సాహిత్య 

శా _స్త్రమని కూడ మరియొకపేరు కలదు. తరువాతి 

లతణ(గంథకర్త రలు సాహిత్యశబ్దమును కావ్యము అను 

నర్ధమునం దె, వాడినారు. విల్హణుడు “సాహిత్య పాథో 

నిరీ మంథనోళ్లం' అని సాహిత్యళబ్దమును తన వి|క్రమాంక 

చేవచరితమునందు కావ్యము అను నర్భమునందు ఉపయో 

గించినాడు. రాజశేఖరుడు సాప్ హిత్యశా _న్హ్రము అయిదవ 

శా _స్త్రమనియు అది చతుశ్శా స్త్రముల సారమనియు తన 

కావ్య మీమాంసలో తెల్పినాడు. సాహిత్యమనగా శబ్దార్థ 

ములు సహితములై యుండుట అని నిర్వచనము చెప్ప 

వచ్చును. సాధారణముగా కావ్యలతణములను తెలుపు 

శా_న్హమును సాహిత్యళా న్త్రమని కూడ వాడుట పరి 

పాటిమై వచ్చుచున్నది. 
ఆలంకారళశాస్త్ర విషయములు : 1. కావ్య పయో 

జనములు, 2. కావ్య హేతువులు, లి, కావ్య విభాగములు 

4, శద్దార్గములు శబ్దశ కులు, ర్, కావ్యలవణ ములు, రన, 

అలంకార, రితి, ధ్వని, జి చిత్య, వ|కో క్తి వాదములు, 

6. కైశిక్యాది వృత్తులు, 7. దోషములు మున్నగునవి 

అలంకార శా_స్త్రమునందు చర్చింపబడు విషయములు. 

విషయములను అన్నింటిని సాధా 

రణముగా అలంకార శాస్త్ర గంథములన్ని యు చర్చించి 

నవి. ఈ శా(న్ర్రగంథములు అనేక వర్గములుగా నున్నవి. 

(1) విశ్వనాథుని సాహిత్య దర్పణము, విధ్యానాథుని 

(పతాపరు ద యళోభూషణము = ఈ రెండు కృతులును 

వైన సూచింపబడిన 

ఆఅఆలంకారళా స్త్ర చరిత్ర 

వె విషయములను నాటక లక్షణములతోపాటు నమీకిం 
చినవి, (2) దండికావ్యాదర్శ్భము, వామనుని కావ్యా 

లంకార సూ తవృ త్తి, భామవహా, రుుదట, వాగ్భటుల 

కావ్యా అలంకారములు, మమ్మటుని కావ్య (సకాళశము. 

జగన్నాథ పండితుని రనగంగాధరము = ఈ మొదలయిన 

అనేక సుప్రసిద్ధ అలంకార శా స్త్ర గంథములు ఒక నాటక 

లకణమును తప్ప కావ్య విషయములనన్ని టిని [పొయిక 

ముగ చర్చించినవి, (8) భరతుని నాట్యశా స్త్రము, 

ధనంజయుని దశరూపక ము మొదలగు కొన్ని (గంథములు 

నాటక లక్షణములు, రసన్వరూవమును మాతమే 

చర్చించినవి, (4) అలంకార సారనం|గవాము, అలంకార 

సర్వస్వము, కువలయానందము, చితమీమాంన, మొద 

లగు అనేక కృతులు అలం కారములను మాతమే చర్చిం 

_ చినవి, (ల్ కొలది (గంథములు (పత్యేక సిద్ధాంతములను 

చర్చించినవి. వాటిలో ధ్వన్యాలోకము ధ్వనిచర్చను, 

వ్య క్తివివేకము వ్యంజనావృ త్తి ఖండనమును, వ(కోక్తి 

జీవితము వక్రో క్రి చర్చనుచేసెను. జే మేందుని బొ చిత్య 
ఫిచారచర్చ జాచిత్య'మే కావ్యజీవితము అను విషయ 

మును |పతిపాదిం చెను. 

1. కావ్య (ప్రయోజనములు : కావ్యము కళాత్మక ము. 

దానివలన భావుకులకు వెంటనే రసానందము కలుగును. 

సంస్కృత కాన్యవిమర్శకులు పురాతన కాలమునుండియు 

రసానందమునే శకావ్య[వయోజనముగా పేర్కొనిరి. 

ధ్వన్యాలోక వ్యాఖ్యాతయగు అభినవగుప్తుడు, కావ్య 

మునకు ప్రీతియే (ప్రయోజనము, అదియే రసాత్మగా 

నుండునని చెప్పినాడు. అలంకార శాస్రుకర్తలు కావ్య 

[పయోజనమును అనేక విధములుగ తెలిపినారు. (1) 

దుఃఖశాంతి. (2) మత విజ్ఞానము, తత్వశాన్ర్రజ్ఞునము 

(8) )కళానై నై పుణ్యము, వ్యవవోర జ్ఞ జానము' ఈ ప్రయోజన 

ములు కావ్య పఠితకు చేకూరును. కావ్యరచనవలన కవికి 

క్రీ రియు, ధనమును చేకూరును. నాట్యము, [శమము 

చేతను దుుఃఖాదులచేతను పరితపు లైన వారికి శాంతిని 

చేకూర్చును అని భరతముని చెప్పెను. సక్మావ్యము పకి 

తకు పురుషార్థము లందును, కళలందును, నె_పుణ్యమును 

కీరిని, ప్రీతిని కలిగించునని భామహుడు చెప్పెను. కావ్య 

[పకాశ కారుడు కావ్యమువలన కీర్తి, ధనము, విజ్ఞానము, 
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అలంకారశా స్త్ర చరిత్ర 

లోకజ్జానము, అమంగళ శాంతి, ఆనందము, నదువ 

'దేళము అను [వ యోజనములు కలుగునని వివరించెను. 

ఆనందము, యశన్సు, నదువచేశము అనునవిమా।త్ర మే 

కలుగునని పామ చం|దుని మతము. చతుర్వర్గ ఫల 

(పా్తి. జా శా స్త్రములవలన కలిగినప్ప టికి శాస్త్రములు 

నీరసములు, దుర్గమములు కనుక సులభమును, మృదువు 

నైన కావ్యము నే ఫలపొప్తి సాధనముగా వలువు రాద 

రింతురని, రుద్రటుని సీధాంతము. ఏకావ్యము ఏవిధ 

ముగ ఉవచేశించినను, రామునివలె నడుచుకొనవలెను, 

రావణునివలె నడువకూడదు అనియే శెల్బును. కావ్య 

పఠనమునకు ఆనందమే ముఖ్యమని ఆలం కారికు లందరును 

భావించిరి. 

నం కావ్య హేతువులు : అలంకార శా స్తృకర్గలు పలు 

వురు (వతిభా, వ్యుత్పత్తి, అభ్యాన ములను కావ్యమునకు 

ముఖ్య పౌతువులనుగా వక్కాణించిరి. ఈ మూడింటిని 

కొలది భేదములతో దండి, భామహుడు, రుదటుడు, 

మమ్మటుడు, పకావళీకారుడు, అలంకార శేఖరకారుడు 

కావ్య పేతువులనుగా అంగీకరించిరి, సమర్థుడైన కవి 

యగుటకు ఒకు |పతిభయేచాలును అని రాజశేఖరుడు, 

జగన్నాథ పండితుడు భావించిరి. (ప్రతిభ 

యనగా అతి విశిష్టమైన శక్తి. (పతిఖావంతుడైన కవి 

సహృదయుడై న పఠిత యొక్క వాదయమునకు అతి 
మధురములు, అపూర్వములు అయిన అనుభవములను 

కలిగించును. 

“'పజ్ఞా నవనవో న్మేష శాలినీ పతిభామతా' 

వాగ్భటుడు, 

"ప్రతిభా అపూర్వవస్తు నిర్మాణ తమా (పజ్జా' 

'స్ఫురంతీ సత్క_ వేర్చుద్ధిః |పతిభా సర్వతోముఖ 
అని బహుముఖముగా "అచేకులు (పతిభను నిర్వచించి 

నారు. (ప్రతిభ యన తైకాలికములై న విషయములను 
గోచరింవ జేయు (పజ. అది నవాజము, అనేక జన్మ 

సంస్కా రజన్యము అని అందరు అంగీకరించినారు. కావ్య 

పఠితకు గూడ భావనాళ క్రి, సంస్కారము ఉండవలెను, 
అవి కలవానిశే కావ్యరసానుభూతి బాగుగా కలుగును, 

“నుక వియెనవాడు కావ్యములందు స్వతం (తించి అచేతన 

“వస్తువులను చేతనములనుగాను, చేతనములను అవేతని 
ములనుగాను, య థేచ్చముగా సహ్మాదయులకు గోచరింప 

చేయును అని ధ్వనికారుడు నుడివెను. కావ్య, శా స్త, 
లోక జ్ఞానములు కలిగియుండుట యే వ్యుత్పత్తి తి యన 

బడును. మహాకవుల యొద్ద కావ్య శికును పడఢడయుటయు, 

నిరంతర కావ్యరచనా వ్యాసంగము చేయుటయు 

అభ్యాస మనబడును. ఇట్లు [పతిభ, వ్యుత్పత్తి, అభ్యా 

నము, ఈ మూడును స త్కావ్యరచనకు ఆవళ్యకములుగ 

చెప్పబడు చున్న వి. 

రీ. కావ్యవిభాగములు : పాశ్చాత్యులు కావ్యమును 

ఇతిహోనము, "గేయము, నాటకము అని విభజించిన శే, 

సంస్కృతములో కూడ అట్టి విభాగములు వివిధ విషయ 

ములనుబట్టి చేయబడినవి. దండి కావ్యమును గద్యము, 

పద్యము, మీ|శ్రము అని మూడు విధములుగా విభజ్రిం 

చెను, వామనుడు “గద్యం కవీనాం నికషం వదంతి అని 

చెప్పుటవలన, _గద్యరచన  కవిపతిభకు నికపోపలము 
వంటిదని స్పష్టమగుచున్నది. దండి, తన కా వ్యాదర్శ 

ములో పద్య కావ్యము, నర్గబంధము (మహాకావ్యము), 

ము క్షకము (ఒక పద్యము), కులకము (అయిదు పద్య 

ములు), కోశము నంఘాతమను (పరస్పర సంబంధము 

లేని అనేక పద్యముల కూర్చు), అనీ అయిదు విధములుగ 

నుండునని చెప్పెను. మిశకావ్యను, నాటకము మొద 

లయిన రూపకములు. గద్య (ప్రబంధము, కథ, ఆభ్యాయిక 

మున్నగు భేదములు గలది. 

(భంశాది భాపాభ్లేదములచే గూడ కావ్యము విభజింప 

బడుచున్నది. వామనుడు కావ్యము గద్య పద్యాత్మక మని 

చెప్పి, గద్యము, వృత్తగంధి (పద్యమువలె నుండునది), 
చూర్ణము, ఉత్కలి కా పాయము అని మూడు విధము 

అనియు, పద్య|వబంధము అనేక విధములుగా నుండు 

ననియు వచించెను. గద్యపద్యములును అని బద్ధ (సంబం 

ధము లేనివి), నిబద్ధ (సంబంధముక లవి) భేదముచే రెండు 

విధములుగ నూచించి, [పబంధము అన్నిటిలోను దృశ్య 

ప్రబంధము సర్వో త్తమమెనదని “నందశర్చేషు దశరూపకం 

(శ్రేయః అను వాక్యముచే నతడు స్పష్ట్రపరచెను. హేమ 

చం దాదులు కావ్యము (పేత్యము. (శవ్యము అని రెండు 

విధములుగచెప్పి, _పేత్యమునకు పాఠ్యగేయ రూపము 

లచే _ద్వ్వైవిధ్యమును సూచించి, ఈ రెండును. అనేక 

భేదములు కలవి అనిచెప్పిరి. వస్తువును. బట్టి కావ్యము 

సంస్కృత, [(వాకృత, అప 
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|పఖ్యాతము, ఉత్పాద్యము, మీశము అనికూడ విభజింప 

బడినది. 

4 శద్దారములు, శబ్దశక్తులు : శబ్దములు వస్తువులను, 

భావములను బోధించును: అర్ధమును శెలుపగల సామర్థ్య 

మునే శక్తి యనుచున్నారు. శబ్దమునకు మూడుళక్తులు 

కలవు, అవి అభిధ, లవణ, వ్యంజన అన బడు చున్న వి, 

అభిధాళ క్రి చే తెల్పబడు అర్థము వాచ్య్యార్థ ము అనబడును. 

దీనికే ముఖ్యార్థము, సం శేతి కార్భము అనికూడ "పేళ్లు. 

లక్షణా శ క్రిచే తెలుపబడు అర్థము లత్యార్థము, న్యంజనా 

శ క్రి చే బోధింపబడు అర్ధము వ్యంగ్యార్థము. శబ్దము 

లన్నియు (ప్రధానముగా వా ఛ్యార్థమును తెల్పును. కొన్ని 

వాక్యములందు శబ్దమునకు వాచ్యార్థము మా[తము చెప్పి 

కొన్నచో, అర్థము కుదరదు. అనుపవ త్తి ఏర్పడును. 

అప్పుడు ఆ శబ్దమునకు సంబంధించిన మరియొక అర్థము 

రూఢి ప యోజన ములను బట్టి చెప్పబడును. ' ఇదియే లవ్యా 

రము. వ్యంగ్యార్థమన బడునది వాచ్య లత్యార్థములకంటు 

భిన్న మైనది. వాక్యమునందలి పదములు తమతమ ముఖ్యా 

ర్థములను బోధించి విరతవ్యాపారము అయిన .తరువాత 

వీ శబ్దశ క్రి చే రమణీయమయిన మరొక అర్థమువాటినుండి 

స్ఫురించునో అట్టి ళబ్దళ క్రి వ్యంజనావృ త్తి యనబడును. 

శబ్బశ క్తుల నే శబ్దవృత్తు అనియు వ్యవహరించుచున్నారు. 

ర. కావ్యలక్షణములు : [పాచీనాలం కారికులు కావ్య 

లక్షణములను అనేక విధములుగా నిర్వచించిరి. శోజ్లా 

ర్ధములు "రెండును కలిసి కావ్యమని భామహ, వామన, 

రుదట, వో క్షిజీవిత కార, మమ్మట, 'హేమచం[ద, 

- విద్యానా థాదులు నిర్వచించిరి. శబ్దమే కావ్యమని దండి, 

అగ్నిపురాణక ర్త, జగన్నాథ పండిత, చం|చాలోక కారా 

దులు నుడివిరి. రసాత్మక మయిన వాక్యమే కావ్యమని 

అలంకార శేఖరకార, విశ్వనాథ, సరస్వతీ కంఠాభరణ 

కారాదులు చెప్పిరి. 

కావ్యాత్మనుగూర్చి భిన్నాఖి వాయములు * కలవు, 

భరతుడు రనమును, వామనుడు రీతిని, 'ఆనందవర్థనుడు 

ధ్వనిని, వ|కో క్రిజీవిత కారుడు వో క్తి ని, ఇమేంద్రుడు 

జి చిత్యమును కావ్యాత్మగా వర్ణించిరి, మహిమభట్టుఅను 

ఉద్దండ తర్క పండితుడు ధ్వనిని ఖండించి దాని స్థాన 

ములో అనుమానమును సిద్ధాంతీకరించెను.. అతని ననున 

"wr Ww నో ey wv 

రించు వా శెవరును లేనందున అతనిది ఒక మత మని 

చెప్పుటకు వీలులేదు, వ కో క్రి జీవిత కారుడుగూడ ఈ 

గణములో చేరినవా జే. 

రస సిద్దాంతము : ఈ చాదమును (పష్మపథమముగా 

(వతిపాదించినవాడు నాట్యశా(న్త్రకర్త అయిన భరతుడు. 

అయితే అంతకు పూర్వము ఈ వాదము లేదని తలచ 

కూడదు. నాట్య శా(న్హ్రుము (ప్రధానముగా నాటక లతణ 

మును తెలుపుచున్నది. ధ్వన్యాలోకమునకు, నాట్య 

శాస్త్రమునకు, వ్యాఖ్య రచించిన అభినవగుప్రుడు, 

“నాట్యమే రసమని, రనమే నాట్యమని” వచించినాడు. 

కావ్యము దశరూవ కాత్మక మే అనికూడ అత డనినాడు. 

ధ్వన్యాలోక రచన జరుగువరకు కూడ కావ్యమునకు 

రనముతో గల సంబంధము ఒక పద్ధతి [ప్రకారము వివ 

రింపబడ లేదు. (పాచీనాలంకార శా్యన్రుకర్తలు రన|ప్రాము 

ఖ్యమును గూర్చి “ఎరుగరు? అని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

'నర్వాలంకారములు రసములోనే పర్యా ప్తములు అని 
దండి తన కావ్యాదర్శములో చెప్పినాడు. అతడు రసము 

లను, స్థాయి భావములను బాగుగా ఎరిగినవాడు. భామ 

హుడు రసత తత్త్వమును సమగముగ ఎరిగినవాడే కాని 

అతడు కావ్యములో రసములకు [పొధాన్యమును ఈయ 

లేదు. మొదటిసారిగా తన కావ్యాలం కార [గంథములో 

రస్మవళంస చేసినవాడు రుదటుడు. రు[దటునికి దాచావు 

ఒక శతాబ్ది వపూర్వపువాడైన మాఘుడు శిశుపాలవధి 

కావ్యములో రసములను గూర్చి నాటక సందర్భములో 

వర్థించెను, నాటకముతో. రనమునకు సంబంధము కలదు 

గనుక భరతుడు నాట్య శాస్త్రములో రసమును గూర్చి 

చర్చించెను. నాటకము చతుర్విధాఖినయముల ద్వార 

మున రసాభివ్య క్రిని సామాజికునకు కలిగించును అని 

భరతుడు చెప్పెను. . 

నాట్య శా(న్ర్రుము, దానీవై అభినవగువ్హుడు (వాసిన 

వ్యాఖ్యానము, నరన్వతీ కంఠాభరణము, 

[పకాళము, దశళరూవకము, శృంగార తిలకము, భావ 

[పకాళము, రనసతరంగిణి - ఈ మొదలైన |గంథములు 

రసవాదమును సిద్ధాంతీకరించినవి. "ఈ [గంధము లన్నింటి 

లోను రససిద్ధాంతమును గూర్చి కొలదిఖేదము ' చూచింప 

బడినది. అన్నిటికన్న (పాచీనమైన నాట్య శా(న్ర్రములో 

శృంగార 
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అలంకారశాస్త్ర చరిత్ర 

భరతుడు “విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగాత్ .రన 

నిష్ప త్తి: అని రననూ|త్రమును రచియించెను. దినికి నలు 

గురు వ్యాఖ్యాతలు భిన్న భిన్న మార్గములతో వ్యాఖ్యా 

నము చేసిరి. వీరిలో భట్టలో ల్రటుడు, (శ్రీళంకుకుడు, భట్ట 

నాయకుడు అను మువ్యురి మతములను మనము అభినవ 

గువ్వుని వ్యాభ్యానమువలన శెలిసికొనవలసిదే కాని 

వారు రచించిన |గంథములు లభించుట లేదు. ఈ సూత 

వ్యాఖ్యాతలలో నాలుగవవాడై న ఆచార్య అభినవ గుప్త 

పొదుడు ముఖ్యుడు. అతడు రసమునకు అభివ్య క్రి వాద 

మును లేవదీ సెను. 

ఈ వాదమును ఆథారముగా చేసికొని అతడు తక్కిన 

ముగ్గురి యొక్క “ఉత్ప త్రివాదము, అనుమితీవాద ము. 

భు క్రీవాదము'ి ఆను సిద్రాంత ములను ఖ౦డించెను, “విభా 

వాను భావసాత్విక వ్యభిచారి భావములతో పరిపుష్ట మైన 

రత్యాది స్థాయిభావముళే రసరూపముగ అభివ్య క్తిని 

పొందును అని ఇతని సిద్ధాంతము. లోకములో రసన 

శబ్దము, మధుర ఆమ్హాదులకు కూడ వాడబడును. అవి 

రుచులు. కావ్యరసముకూడ రన్యమానమే కనుక దానికి 

రసశళబ్ద వ్యవహారము కలిగినది. స్థాయిభావము రసాభి 

వ్య పర్యంతము స్థిరముగా నిలచునది. దానికి ఆలంబన, 

ఉద్దిపన విభావములు, సాత్విక భావములు, అనుభావ 

ములు, భావములు వరిపోవకములుగా 

ఉండును. [ప్రతి రనమునకు ఒక స్థాయిభాఎీము వేరుగా 

నుండును. రసానుభవము సహృదయునకు మాత మే 

కలుగును. శృంగారము, హాన్యము, కరుణము, రేగ్దము 

వీరము, భయానకము, ఖీభత్సము, అద్భుతము,” 

ఎనిమిది రసములను మాత మే [పొచీనులు అంగీకరించి 

నారు. కాని ఆ తరువాత శాంతరనము వాటితో చేర్చ 

బడి రసములు తొమ్మిది అయినవి. అది కావ్య మైన 

రామాయణమునందు కరుణరనము |పధానముగ సమ్మగ 

రూవములో అభివ్య క్రమగును. “శాంత రసమును తొమ్మి 

దవ రసముగా చేర్చవలెనా లేదా ఆను విషయమును 

గూర్చియు, రసముల సంఖ్యను గూర్చియు ఆలం కారి 

కులలో భిన్నాఖిపాయములు కలవు. రనము సామాజిక 

నిష్టమే కాని నటగతముకాదు. నటుడు కితాభ్యాసము 

వ్యభిచారి 

ప్పుడు ఆయా భావముల సంస్కారము సామాజికుల కే 

కలుగును, 

భోజుడు తన శృంగార [పకాశములో శృంగార 

మొకశు రనమని విపులముగా చర్చించి నిర్హ్ణయించినాడు, 

ఆనందమయము (బహ్మాస్వాద తుల్యమునైన, రసము 

ఆత్మకు నిరతిశయానందమును కలిగించును. అది ఒక 

శృంగారమే అని భోజుని మతము. (స్త్రీ పురుషుల అను 

రాగాత్శకమగు లౌకిక శృంగారమును భోజుడు పరిగ 

ణింపలేదు. ఆత్మకు కలుగు నిరతిశయమైన శాళ్వతా 

నంద మే శృంగారమని అతడు చెప్పెను. ఈ రసానందము 

ఇతరు లంగీకరించిన నవవిధ రనములలో సమాన మేగనుక 

అన్ని రనములవలన కలుగు ఫలము ఒక_చేయని అతడు 

భావించెను. కొందరు అద్భుతము ఒక్కకు రసమని 

అనిరి. భవభూతి కరుణ మొక్కకు రనమని నుడివెను. 

అలంకారవాదము ; కావ్యము సౌందర్య మయము, 

అలంకారములు అనగా కావ్యసాందర్య వర్థక ములు అని 

అని ' 

వలన భయ కోపాది భావములను అభినయించుచున్న ' 
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భామహునిమతము. రూపకాది - అలంకారములు బాహ్య 

ములే యగును. కావ్యశోభాకరములయిన ధర్మములు 

అలంకారము లని దండి నిర్వచించెను. వామనుడు తన 

కావ్యాలంకార నూ|తవృ_త్తిలో అలం కారములకు ఉచిత 

స్థానము నిచ్చెను. కావ్యముయొక్క- ఉపాదెయత మే 

అలంకారముమీద ఆధారవడును అని ఆతని మతము, 

(కావ్య|గాహి అలం కారాత్ ). వామనుని అలంకార 

నిర్వచనము మిగుల సమంజసముగా కనిపించుచున్నది. 

“సౌందర్య మే అలంకారము అని అతని లక్షణము, 

“అలం[కియ తే అనేని అను వ్యుత్పత్తిని బట్టి అలంకార 

శబ్దము అను[పాన - ఉపమాదులయందు వర్తించును. 

అలంకారముల కద్ధార్థముల యొక్క అస్థిర ధర్మములు, 

శావ్యళో భాతిశయ కారములు; రసోపస్కారకములు 
అని విశ్వనాథుని లకణము. ోచారుత్య హౌతుః అలం 

కారఃొ అని (పతాపరు దీయము, 

కవి సౌందర్యోపాసకుడు. కవి నిర్మితియగు కావ్యము 

సౌందర్య రాశియగును. అలం కారశా(న్త్రములో కావ్యము 

సౌందర్యవతియగు సుందరితో పోల్బబడినది. అందు 

అలంకారములు విద్యమానమగు సౌందర్యమును వృద్ది 

పరచును. కొందరు ఆలంకారికులు అలంకారములు 



ఆవశ్యకము అనిరి. కొందరి మతమున అలంకారములు 

అత్యం తావళ్యక ములు కావు. “వనితాముఖము కాంత 

నముయినప్పటికిని నిరలంకారమగుచో భాసిల్ల దు. అటుల నే 

కావ్యముకూడ రమ్యమయినను అలంకారముల నేతిం 

చును అని ఖభామహుని మతము. గుణ పా ధాన్య వాదియు 

రీత్యా చారుడును అగు వామనునకు ఇది రుచింపలేదు, 

“కావ్యము యువతి యొక్క రూపమువంటిది. అది కేవల 

గుణాత్మకమయినను రసికులకు మనోజ్ఞ మే. అలంకార 

యు క్తమగుచో మిక్కిలి రుచికరము. గుణహీన మగు 

కావ్యము యౌవనము గడచిన అంగనయొక్క శరీరము 

వంటిది. అలంకారములు మాత్రమే ళోభాకరములు 

కావు” అని అతడు వాదించెను. అర్వాచీనాలం కారికులు 

కావ్య శరీరమునకు అలంకారములు అంగద = కుండల - 

హోరాదులవంటివే యను నథి|పాయమును వ్యక్తిక 

రించిరి. 

అలంకారములను గుణములనుండి పృథ క్కరించి 

_ ఖభామహుడు భావికము అను నలంకారమును గుణముగా 

పరిగణించెను. గుణములను మొదట చూపినవాడు వామ 

నుడు. దండి దశగుణములను కూడ అలంకారములుగా 

పరదిగణించెను. “కాళ్చిన్భార్ల విభాగార్థ ముకాః (వాగప్య 

లం|క్రియాళి వామనుని మతమున “కావ్యము యొక్క 

శోభాకరములగు శద్దార్గధర్మ ములు గుణములనబడును. 

అవి ఓజః [నసాదాదులు, యమకోవమాదులు కావ్య 

శోభను అతిశయింవజేయును.  కేవలాలంకారములు 

శోభాకరములు కావు. గుణములు నిత్యములు. అవి 

లేనిచో కావ్యళోభయే లేదు. అలంకారములు అనిత్య 

ములు. అలంకారవాదము మిగుల పొచీన మైనది. 

భామహుడు, ఉద్భటుడు, దండి, రు[దటుడు ముదలగు 

వారు అలంకార పాధాన్యమును అంగీకరించిరి. 

అలంకారములకును రనమునకును గల సంబంధము 

[(పాచీనకాలమున నె గుర్తింపబడినది. భామహుడు మహో 

కావ్యము “నకల రనయు క్తృము కావలెను” అనెను, 

భామహోాదులు రసవత్, (సేయ, ఊర్జస్వి - (ప్రభృతులను 

అలంకారములనుగా పరిగణించిరి. రనవదలం కారమును 

“దర్శిత స్పష్ట శృంగారారి రసమ్” అని భామహుడు 

నిర్వచించెను. అర్వాచీనాలం కారికులలో వెక్కురు వీటిని 

అలంకారశాస్త్ర చరిత్ర 

అలం కారములుగా గణింవలేదు. వీరికి అలంకారములే 

కావ్యములో [పధానముగా గోచరించెను. వీరికి సులిళ్చిత 

మగు ధ్వని సిధాంతము (వతీయమానార్థ వాదః) సువి 

శదముకాకపోయినను, ధ్వనిమాతము వీరికి విదితమే. 

ఏరి మతమున అలంకారములే [పధానములు. 

భరతుని నాట్యశా(స్త్రములో ఉపమ, రూపకము, 

దిపకము, యమకము, అను నాలుగు అలంకారములు 

'సేర్కొనబడినను, 

ఇెరుగుచు వచ్చెను. దండి లర అర్థాలంకారములను 

"పేర్కొ నెను యమక మునుగూడ వివరించెను. మమ్మటుడు 

61 అర్థాలం కారములను విశదికరించెను. 

లంకారికులలో కొందరు అలంకారముల సంఖ్య రెండు 

వందలకుపైెగా నుండవచ్చును అనిరి. అలంకారమనగా 

ఉక్సి వె వెచ్చిత్యము. ఈ వె వై చి[త్యము అనంతముగాన అలం 

కారములుగూడ ననంతములే యనుచో నతిశయో కి, 

కాదు. 

భామహొుడు, దండి మొదలగువారు వకొకి అతీశ 

యోకి అను నీశెండును అలంకారములకు మూలము 

లని నుడివిరి. భామహుని మతమున “వాక్కు యొక్క 

వార్థ శబ్దో కి అలం కారోత్యాదక ము. 

యనగా వ[కాభిధేయ శబ్దో క్తి యగును.” ళజ్దార్థముల 

వక్రత యనగా లోకో త్తర రూపముగా వాటి అవ 

స్థానమే, భానుహుడు వకోక్సి క్రిక్రి (పాధాన్య మిచ్చెను. 

వ కో క్రియే సర్వన్వము. వక్రో క్తి కి మూలముననే 

అర్థము విభావింపబడును. కవి వ|కో క్రికొరకు యత్నము 

చేయవలెను. వ|కోక్సి లేనిచో అలంకారమే లేదు.” అందు 

ననే ఈయన స్వభావో కిని అలంకారముగా వరిగణింప 

లేదు, “స్వభావో క్కి రలంకార ఇతి కేచిత్ [వపచతశతే” 

అని మొతము శర్కొ నెను. దండి అతిశయోక్తి సర్వా 

లంకార పరాయణమని వచించెను. “అలంకారాంత రాణా 

స్వేక మాహుః పరాయణమ్ । వాగీశ మర్గ్యతాము క్రి 

మిమామతిశయావ్యాయామ్.” అలంకారములను వై జ్ఞా 

అలంకారముల సం ఖ్య [కమముగా 

అర్వాచీనా 

అలంకృతి 

నికపద్ధతిచే విభజించిన | పథమ అలం కారికుడు రుద ముడు. 

ఈయన అలం కారములను వా స్తవ, జాపమ్య అతిశయ, 

శేషమూలకములుగ విభజించెను. కొన్ని అలంకారములు 

రెండు వర్గములకు చెందును. ఉదా: ఉక్పేజాలం కారము 



అలంకారళాస్ర్ర చరిత్ర 

జ పమ్యాతిశయమూలము. ఉపమాదులు సాదృశ్య గర్భ 

ములు, విభావనాదులు విరోధగర్భములు. కావ్య లింగా 

దులు తర్క- న్యాయమూలములు, య థానంఖ్యాదులు 

కావ్య న్యాయమూలములు, (వతీపాదులు లోకన్యాయ 

మూలములు. నూత్మాదులు గూఢార్థ్మ పతీతిమూలములు. 

కారణమాలాదులు, ళృం ఖలా బంధమూలములు- అని 

అర్థాలంకారముల వర్గీక రణము, అనేక అలంకారముల 

యొక్క కలయిక సంశ్లేష మనబడును. అర్థాలంకార 

ములు చతుర్విధములు, అవీ (1) పతీయమానవస్తు వులు. 

(2) (పతీయమాన జిపమ్యములు. (8) [పత్రీయమాన 

రన భావాదులు- (4) అస్ఫుట [పతీయమానములు అని, 

ఇందు అతిశయోా కి మొదలగునవి మొదటివర్గమునకును, 

రూప కాదులు రెండవవర్గమునకును, 

మూడవవర్గమునకును, అర్థాంతరచ్యాసాదులు నాలుగవ 

వర్గమునకును చెందును. అలంకారములు శబ్దగతము 

అనియు అర్థగత ములనియు మరియొక విభాగము. అందు 

శబ్దాలం కారము, అను[పాన, యమకము అని ద్విధా 

భిన్నము. భేకానుపాస, వృత్యనుపాన, [శుత్యనుపాస, 

అంత్యాను పాస మొదలగునవి అను పాస భేదములు. 

లాటాను[పాసాదులు ఉభయగతములు అని కొందరి 

మతము. అర్భాలం కారములు ఉపమాదులు. అర్థాలంకార 

ములలో ఉపమాలం కారము సర్వాదరణీయము. “ఉవమా 

కవిలోకన్య మాతా” కవికుల గురునగు కాళిదానుని 

ఉపమలు జగ|త్పసిద్దములు. 

రీతి వాదము 3. ఈ వాదమును (ప్రవేశ పెట్టిన వారిలో 

వామనుడు అతి ముఖ్యుడు. దండి దీనినే “మార్గము” అని 

వ్యవ హారించెను, అతడు వెదర్శ, గెడ అను రెండు 

మార్గములను నిజ్చేశించెను. భామవహుడు రీతిద్వయ 

వాదమును అంగీకరింప లేదు. కావ్య మునకు ఆత్మరీతియని 

వామనుడు సిద్దాంతీకరించెను. రీతియనగా గుణసహిత 

మైన విశిష్టపద రచన యని అతనిభావము, రీతి గుణా 
త్మక మే. అతడు చై_దర్శ్భి, గెడి, పాంచాలి, అను మూడు 

రీతులను పరిగణించెను. వామనుడు గుణములు వదియని 

"వర్కొ నెను. ఓజస్సు, |పసాదము, సమత, శ్లేష, సమాధి, 
మాధుర్యము, సౌకుమార్యము, ఉదారత, అర్థవ్య క్తి, 

కాంతి అనునవి. పదిగుణములు. వామనుడు ఈ గుణము 

రనపచాదులు 
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లను శబ్దగతములుగను, అర్ధగతములుగను విభజించెను, 

భరతుని నాట్య శా స్త్రములోగూడ పదిగుణము లే 

(గహింపబడినవి, భరతుడు గుణాలంకారములను రనము 

నకు అంగములుగా వర్ణించెను. దండి గుణాలంకారము 

లకు భేదమును పాటింపలేదు. వామనుడు అవి భిన్నము 

లని చెప్పెను. వైదర్భీరీతిలో అన్ని గుణములు ఉండు 

ననియు, గాడి రీతిలో ఓజన్సు, కాంతి మా్యతము ఉండు 

ననియు, పాంచాలీ రీతిలో మాధుర్య, సౌకుమార్యములు 

ఉండుననియు వామనుడు వివరించెను. ఈ రీతులు విదర్భ 

మున్నగు దేశములలో ఎక్కువగా వ్యవహరింవ బడుటచే 

వాటికి ఆ పేళ్ళు వచ్చియుండునని సూచించెను. 

గుణముల లక్షణములను నిర్వచించుటలో భరతుడు 

దండి, వామనుడు, భిన్నమార్గ్లములను (తక్కిరి. ఎట్టన 

సమాసవత్తులయిన విచిత్ర పదములతో గూడినది ఓజో 

గుణమని భరతుడు నిర్వచించెను. సమాస భూయ స్త వము 

ఓజస్సు అని దండి మతము. గాఢ బంధత్వము, అర్థ వాఢి, 

ఓజోగుణము లని వామనుడు వి స్తరించెను. శావ్యమునందు 

గుణములు నిత్యములు. అలంకారములు అనిత్యములు. 

కాన అలంకారములు లేకున్నను కావ్యమునకు కావ్యత్వ 

భంగము కలుగదు. రీతి ఒకవేళ వాస్తవమైన కావ్య 

సారమును అందుకొనలేక పోయినను దానికి అతి సమీ 

పమునకు . చేరగలదు, వామనుడు చెప్పిన మూడు రీతు 

లకు భోజుడు అవంతి, మాగధి, లాటి, అను మరి మూడు 

రీతులను చేన్చిను. 

గుణములు నిజముగా కా వ్యాత్మ యైన రసాదులకు 

చెందినవి. మాధుర్య గుణము పశ్యేక ముగా శృంగార 

రసమునకు చెందినదనియు, ఆ గుణము వ్మిపలంభ థృంగా 

రములోను, కరుణములోను పరాకాష్ట నందుకొనుననియు 

ఓజోగుణము రద, వీర అద్భుత ములుగల కావ్యము 

లఫో [(పళ్యకముగా ఉండు ననియు, [ప్రసాదగుణము 

సర్వరన సామాన్యమనియు ధ్వనికారుడు న్పష్ట్రవరచెను. 

భామహుడు గుణములనుగూర్చి బాల నం|గవాముగా 

వివరించి. మాధుర్య, ఓజః, | పసాదగుణములను మాతమే 

సూచించెను. తరువాతి శాన్రుకర్హలెన హేమ చం(దా 

దులు గుణములను వె మూడింటివరకు తగ్గించి “తక్కిన 

గుణములు ఈ మూడింటిలోనై నను చేరును. లేదా నిజ 



ముగా దోపాభావమే గుణము అను సిద్దాంతము నెన 

అనుసరించవ అను అని నుడివిరి. 

ధ్వనివాదము ఫ్ కావ్యమార్గ (ఆత్మ) నిరూపణము 

నందు భామవా, దండి, వామన, ఆనంద వర్థనులు ఒకరి 

కంచు నొకరు ఒక్కొక అడుగు పురోగమించిరి. వీరిలో 

వామనుడు (వ్మృపథమమున కా వ్యమునకు ఆత్మ అనునది 

కలదనియు, అది రీతియనియు వచించెను. ఆనంద వర్ధ 

నుడు ధ్వన్యాలోక మను [గంథమును |వాసెను. అతడు 

పూ ర్వాలం కారరికులకు పరిచితము కానట్టియు, అభిచా 

లక్షణలకంచు భిన్నమె నట్టియు ఒకానొక వ్యంజన అను 

వృత్తిని (పతిపాదించెను. ఎట్టన గంగాయాం ఘోషః(గంగ 

యందు గొల్లపల్లె) అనుచోట లకణచేత తీరము లకితము 

కాగా, శీతత్య - పొవనత్వాదులు ఈ న్యంజనావృ త్తి 

చేతనే తెలుపబడును. లక్షణ, లకత్యార్గమునుచెప్పి విరతి 

నొందగా, శీతత్వ, పావనత్వాది బోధార్థమై తప్పక 

మరియొక వృత్తిని అంగీకరింవవలనీ యుండును, అది 

వ్యంజనావృ త్తియ, మరి యొకటికాదు అని చెప్పెను. 

ఆనందవర్గనుడు ధ్వన్యాలోకమునందు ఒక [క్రొత్త 

సిద్ధాంతమును ఆవిష్కరించెను. “ధ్వనతీతి ధ్వనిః (కావ్యం) 

ధ్వన్య తే ఇతి ధ్వనిః (వ్యంగ్యార్థము) ; ధ్వననం ధ్వనిః 

(వ్యంజనా) అని అభినవ గుప్తాచార్యుడు ధ్వని శబ్దము 

నకు మూడు రీతుల వ్యుత్పత్తులను |గహించి, కావ్య పర 

ముగా, వ్యంగ్యార్థవర ముగా, వ్యంజనావృ త్తిపరముగా 

వ్యాఖ్యాన మొనశ్చెను. ధ్వని జీవితము అనుచోట ధ్వని 

శబ్దమునకు వ్యంగ్యార్థమని యే అర్ధము.” ఆనంద వర్ధనుడు 

ధ్వని [పాధాన్యవాది. ఆతని సిధ్ధాంత మిది :_ “కావ్య 

స్యాళత్మా ధ్వనిః.” కావ్యమునకు ధ్వని ఆత్మ, లోకమున 

జీవితము ఉన్నపుడే శరీరమునకు అలం కారములు మున్న 

గునవి సౌందర్య నంపొదకము లగుచుండుటచేత, అలం 

కారాదుల కం జీవితము (పాముఖ్యమును వహించు 

చున్నది. అశ్లే కావ్య శరీరమునకు ధ్వని యనునది జీవి 

తము. అనగా ఆత్మ. అదియే [పధానమయినది. ఆ ధ్వని 

వస్తుధ్వని, అలం కారధ్వని, రనధ్వని అని మూడు తెరగులు. 

పీటిల్రో రసధ్వని, ఉ_త్తమో_త్త్రమము,. అలంకార-గుణ- 

రీతులు అనునవి ధ్వనికి ఉపస్కా రకములుగా (తోడ్పడు 

అలంకారశా స్త్ర చరిత 

నవిగా) నుండదగును అని వచించి, అలంకారగుణరీతి 

సిద్దాంత ములను ధ్వని కారుడు, తన ధ్వని సిధాంతమునకు 

అంగములుగా సమన్యయించెను. అతడు శద్జార్ణ - ఉభ 

యము కావ్యశరీరము కాదనియు, చారుళత్వాతిళయ 

ముతో కూడి, అర్థ [పకాశకమయిన శబ్దవి శేష మే కావ్య 

మనియు (గహించినట్లు తెలియుచున్నది. 

“పూ ర్వాలం కారికులు భరతుని రన సిద్ధాంతమును 

రూవకమునకుమా[తమే నమన్వయించియుండిరి. ఆనంద 
వర్ధనుడు దృళ్యములు, (శవ్యములు అను ఉభయ విధ 

కావ్యములకును రనము సాధారణ మని వచించెను. 

రూపకమునకువ లె నే (శ్రవ్య కావ్యమునకునుు రనమే 

(పధానమైనది, రసము వాచ్యరూవముగాగాక, వ్యంగ్య 

రూవముగా నుండదగును. రసభంజకములయిన దోవ 

ములు (గ్రావ్యాములు కావు. రసవ్యంగ్యమువలెనే వ_న్హ్వ 

అలంకార వ్యంగ్యములు కూడ స్వీకరింపదగిన వే. రనము 

అలంకారములో (రసవదలంకారము)చెరదు. కా వ్యాత్మ 

మొన రనమును అలంకారముగ [గహిం పకూడదు.” అని 

ఉద్దొోపించెను. తరువాతి ఆలంకారికులు పెక్కురు ఆనంద 

వర్ణనుని సిద్ధాంతమును స్వీక రించిరి, 

అభిన వగుపు డు వ_స్ట్వలంకార ధనులయందుకంళు 

రనధ్వనియం చే, ఆదరాతిశయమును చూసెను. రనము 

చేతనే కావ్యము జీవించును. రనములేని కావ్యముండదు. 

(తివిధ ధ్వనులలో రసధ్వనియే కావ్యాత్మ. వన్తుధ్వని, 

అలంకారధ్యని అనునవి రెండును, రసపర్యవసాయులు 

కావలయును = అని అతడు సిద్దాంత మొనర్చెను. విశ్వ 

నాథుడు 'రసాత్మకమగు వాక్యమే కావ్యము” అని 

కావ్య నిర్వచన మొనర్చి, వన్త్వలంకార ధ్వనులకు 

(ప శ్యేకత్వమును అంగీకరింపలేదు. జగన్నాథుడు “రమణీ 

యార్థమును (చమత్కారమును గలిగించు నర్ధమున్సు 

వ 
గ 

. | వతిపాదించు శబమే కావంముూు అని కావంనిరంచనము 

చెప్పెను. పూర్వాలంకారికులు శబ్దమునకును, 

నకును - శెండింటికిని [బా ధాన్యము నొనగిరి. 

థుడు శబ్దమున శే (పాముఖ్య మిచ్చెను. ఆ శబ్దము 

వాచకము, లవక్షకము, వ్యంజక ము అని [(తివిధము. 

ఆ మూడును [కమముగా వాచ్యార్థ మును, లజ్యా 

అరము 
థి 

జగన్నా 
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అలంకారళాస్త్ర చర్మిత 

ర్భమును, వ్యంగ్యార్థమును [పతిపొదించును అని అతడు 

నుడివెను. 

బొచిత్యవాదము : ఒకొక్క కాలమున ఒకొక్క 

ఆలం కారికుని రుచిభేద మునుబట్టి ఒకొక కావ్యాంగ 

మునకు (ప్రాముఖ్యము లభించుచు వచ్చెను. కాశ్ళీర 

చెకీయయుడును, అవంతివర్శ యిక ఆస్థాన విద్వాంనుడు 

నగు మే మేం్యదుడు (8. శ. 1010-1080) జాచిత్యము 

అను నొక సిర్థాంతమును లేవదీసెను. తేమేం[దుడు 

సుమారు నలువది [గంథములను రచించెను. వాటిలో 

జా చిత్యవిచారచర్చ, కవికంఠాభరణము అనునవి అలం 

కార శాస్త్రమునకు సంబంధించిన [గంథములు, 

జే. మేందుని 'జాచిత్యవిచార చర్చ” మృదుమధుర 

భాషా నిబద్ధము. సహృదయ రంజకము. అందు ఆతడు 

జొచిత్యమునుగూర్చి ఇట్లు విచారణచేసెను. జౌచిత్యము 

రసమునకు జవితభూతము, చమత్కారశకారి. అది రస|పసి 

ద్దమైన కావ్యమునకు స్థిరమైన జీవితము. (జా చిత్యం రస 

సిద్ధస్యస్థిరం కావ్యస్య జీవితం) కావ్యమునందు జీవితభూత 

మైన జాచిత్యము లేకున్నచో, బాహ్యా శో భాక రములయిన ' 
అలంకారములుగాని, గుణములుగాని [పయోజనకారులు 

కాజాలవు. కాబట్టి రనవంతమగు కావ్యమునకు జొ చిత్య మే 

జీవితభూత మగుచున్న ది. 

జ చిత్యమును తేమేం[దు డిట్లు నిర్వచించెను. పది 
దేనికి తగునో అది ఉచితము. ఉచితము యొక్క భావమే 
జి చిత్యము. 

(ఉచితం (పాహు రాచార్యాః సద్భశంకిల యన్యయతీ । 

ఉచితన్యహి యోభావః త దౌచిత్యం (పచవ తే|) 

లోకమునందు శరీరాలంకారములు ఉచితస్థానములంగు 

వన్య _నములై జిిచిత్య్టమును పోపించును. గుణములు 

జొ చిత్యయు క్రములై నప్పుడే గుణము లగును, కంఠము 
నందు మేఖలను, నితంబఫలకమునందు వోరమును, పాణి 

యందు నూపురమును, చరణమునందు కేయూ రమును 

ధరించుట, (పణతుడై న శ|తువునందు శార్యమును 
చూపుట మున్నగు కృత్యములు, వోస్యమునకు హేతువు 
లగుచున్న వి. అమే అలంకారములు, గుణములు, .జాచిత్య 
రహితములై. నచో రుచికరములు కాజాలవు అని అతడు 

చెప్పను. 

శమేందుడు అనౌచిత్యమును పద, వాక్య, (ప్రబం 

ధార్థ, గుణ, అలంకార, రన, [కియా, కారక, లింగ, 

వచన, విశేషణ, ఉవపసర్శ, నిపాత, దేశ, కాల, నామాది 

భేదములచే విభజించెను. విభజించుటయే గాక, ఆపద 

వాక్యాది - జి చిత్యములను నిర్వచించి, వాటినన్నిటిని 

సోదావహారణముగ వివరించెను. కాళిదాసాది మవోకవుల 

[గంథములలోని అ నౌచిత్యదోషములను నిర్దాతీణ్యముగా 

విమర్శించెను. 

శమేం[దుడు. తన జాచిత్య విచార చర్చయందు 

పూర్వాలం కారికులకు బుణపడి యున్నట్లు విదితమగు 

చున్నద. ఎట్టన - దండి, “కామం సర్వోప్యలం కారో రస 

మస్థ నిషించతి | తథా ప్యగామ్యతై వైనం భారం వవాతి 
భూయసా_(నర్వాలంకారములును నిన్సందేవాముగా రస 

సోరకములే, ఐనను అగామ్యుతయే అనగా అ నౌచిత్యా 
భావమే సర్వభారమును వహించును) అని నుడివెను. 
అ నెచిత్యాభావ మన జి చిత్యస్థితియని అర్థము, జి చిత్య 

స్పీతిచే రసన్ఫురణ మేర్చడు ననుచో అనౌచిత్యము రసభంజ 

కమని తేటపడుచున్నది. ఆనందవర్లనుడు ఈ భావమునే, 
'అనౌచిత్యాద్భ శే నాన్య దనథంగన్య కారణమ్ | 

(పనీ ధ్రొచిత్య బంధస్తు రనసోోపనిష త్పురా॥' 

(అ సొచిత్యముకం కు రనభంజక మైన హేతువు మరి యొకటి 
లేదు. జొచిత్య విశిష్టమయిన కావ్యము రసోపనివ శ్రే) 
అని వచించెను. ఆనందవర్ధనుని ఈ కారి కార్థమునే స్వీక 
రించి ఊమేం|[దుడు 'జాచిత్యం రససిద్ధన్య స్థిరం కావ్యన్య 

జీవితమ్” అను తనవాదమును (పతిస్టిం చెను. అందుచే 

కృ మెందదుని జొ చిత్యవాదములో నుపజ్ఞి లేదనియు, దాని 

నాతడు పూర్వాలం కారికులనుండి [గహించి విపులీకరించి 

దానికొక (ప శ్యకస్థాన మొన గెననియు విదితముకాగలదు. 

వథక్రో క్తి సిద్ధాంతము :. వ[కో క్రియను శబ్దము 

సాహిత్యములో చాల [పొచీన కాలమునుండియు "పెక్కు 

అద్ధములలో (పయోగింపబడుచు. వచ్చెను. బాణుడు 

“వ[కోక్షి నిపుణిన విలాసిజనేని అని (పయోగించెను, 

దండి తన కావ్యాదర్శములో వక్రో క్తిని న్వభావో కి 
వ్యతిరేకముగా 'వాడెను. శ్లేష వ(కోక్తికి పోషకమని 
యాతడు పల్కెను. వకో_క్రియనగా ఉక్తివై చిత్రము. 

అది తరచుగా శ్లేషనై ఆధారడియుండి, బుజుభాషణము 
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నకు భీన్నముగానుండును. భామహుడు ఈ యర్థము 

ల్లోనే దీనిని [పయోగించెను. కావ్యమునందును వ్యవ 

హోరమునందలి పదములే [పయోగింపబడుచున్నను, 

కావ్యమునందు అవి విశిష్టపద్ధతిలో వాడబడు చున్నవి, 

_ దీనినే వకత యందురు. 

వకోక్తి క్రి కావ్యజీవితము అని నుడివినవాడు కుంతకుడు. 

ఈతని [గంథము “'వకోక్తి కి జీవితము”. వకోక్తి యనగా 

“వై దద్ధ్య భంగీ భణితిః అని ఇతడు నిర్వచించెను. వక క్రి 

కవియొక్క వాజ్చ్నైెపుణ్యముచె నేర్చడునని ఈతని 

యభిపాయము. న్వభావో_క్తిని అలంకారమనిన వారిని 

_ ఈతడు పరిహసించెను. వృక్రో క్తి ఆరువిధము లని ఇతడు 

నిరూపించెను. అపి వర్షవిన్యాన, పదపూర్వార్గ, (ప్రత్యయ, 

వాక్య, [పక రణ, (ప్రబంధ గతములు, 

ధ్వనికారుడు “నంఛాషణ వై చితియే వకోక్రియని 

చెప్పి అది అలంకార మని నుడి వెను. వామనుడు వక్రోకి 

“సాదృశ్య లకణి యని నిరూపించిను. రు[దటుడు 

వ|కో_క్తి శబ్దాలం కారమని చెప్పి అది కాకు వ(క్రో క్తి, శ్లేష 

వ|కో_క్తి అని రెండువిధములుగ నుండుననెను. భోజుని 

సరస్వతీ కంశాభ రణములో వాబ్బ్యయమంతయు వ(కోక్తి, 

రసో క్షి స్వభావో క్రి యని మూడు విధములనియు, 

రసో క్రి సహృదయ పృాదయాక ర్థక మనియు చెప్పబడి 

నది, వ|క్రో్తిని గురించి ఈ విధముగా చెప్పుటవలన అది 

విలక్షణమైన _ కావ్యస్వరూపమును 'ఇఆలుపుచున్నదని 

భావించవలెను. సాధారణ [పసంగములలో వాడబడు 

పదములను కాను కావ్యమునం చెనను వ్యక్రోక్తి 

కొరకు పదములను వరుకొను పద్దతి ఇతర సామాన్య 

సంభాషణలో కన్న. వెరుగానుండును, 

కై_శిక్యాది వృత్తులు: ఇప్పుడు “వృత్తి, (వవృశ్తి” 
అనువాటినిగూర్చి చర్చించి వాటికి రీతులతోగల సంబంధ 

మును చర్చించుట చాల ఆవశ్యకము. “భారతి, సాత్యతి, 

కె శికి, అరభటీ అను నాలుగు వృత్తులను, వాటి అంగ 

ములనుగూర్చి భరతుడు నాట్యశా(న్ర్ర|ములో వివరించెను. 

అతడు వృత్తులు నాట్యమునకు తల్గులవంటివని చెప్పెను, 

కైశికీవృ త్తి శృంగార, వోస్యరసములలోను, సాత్యతి, 

పీర్ర రొద, అద్భుతములలోను అవళ్యముగా వాడవలి 

నని భరతుని మతము. రసార్లవ నుధా కారుడు వృత్తులకు 

లా 

చెనియమములనే నూచించి, “భారతీ! అను పదము 

“భారి? శబ్బ్దమునుండియు, “3 శిక్రి అను వదము కేళి 

శబ్దమునుండియు ఉత్పన్న ములయిన వని వాటికి పొరా 

రిక వ్యుత్సత్తులను తెలి పెను. ఒక రనమునకు అనుగుణము 

అయిన శబ్రముల, అర్థముల [పయోగమునుగూర్చి తెలిపి, 

ధ్వనికారుడు ఆవృత్తులే జొ చిత్యయు క్రములై వివిధము 

లుగా శెలియనగు నని కూడా చెప్పెను. వృ _త్తియగగా 

వ్యవహారము అని యర్థము. రసానుగుణమె, జొ చిత్య 

వంతమయిన వ్యవహారముగల చ_శిక్యాది 

అర్థాశయములనియు, ఉపనాగరికాదులు క జ్ఞా శయము 

లనియు అభినవగుప్పుడు 'తలిపెను. అతడు "రనాదుల 

దృష్టా వాడబడిన వృత్తులు నాట్యమునకు, కావ్యము 

నకు ఒక అపూర్వమయిన శోభను కలిగించును. ఆ శెంటి 

కిని రసాదులు జీవితభూతములు. ఇతి వృత్తాదులు శరీర 

భూతములు" అని చెప్పెను. కనుక నాట్యమునకుగాని 

కావ్యమునకుగాని ఇతివృత్తము శరరమని స్పష్ట్రమగు 

చున్నది. కలీ కదులు అర్థ వృత్తులని, ఉపనాగరికాదులు 

శబ్దవృత్తులనికూడ స్పష్టమైనది. భరతుడు శై శికీవృ త్తిని 

(స్రీలుమాత మె బాగుగా నటించగలరని అనెను. ఉద్భ 

టుని మతములో వృత్తులు పరుష, ఉపనాగరిక, |గామ్య 

భేదముచే మూడు విధములు. 

నాట్యశా(న్త్రములో భరతుడు అవంతి, దాటిణాత్య, 

పాంచాలి, ఓ[ఢ, మాగధి, అను (షవృత్తులను చెప్పి, 

(పవృ _త్తియనగా నానాదేశ వేషభాపా-ఆచారవా ర్తలను 

[పఖ్యాపన చేయునది అని తెలిపెను. 'దావీణాత్య (పవృ 

త్రిలో అనేక నాట్యములు, గానము, సంగీతము కల 

వనియు ఆతడు వచించెను. కావ్య మీమాంనలో వేష 

విన్యాస[క్రమము (పవృ శ్తి శి యనియు, విలాస విన్యాస 

|కమము వృత్తి యనియు, వచన విన్యాస|క్రమము రీతి 

యనియు ఈ మూడింటికిని గల విశేషమును అతి స్పష్ట 

ముగా తెలిపెను. సాగరనంది వై దర్శి, గెడి. పాంచాలి, 

అను రీతులకు భారతీ వృత్తియు, పాంచాలికి సాత్వతియు, 

వృత్తులు 

వై దర్శికి, కెశికి, గడికి ఆరభటియు, క్రమముగా 

అంగము లని చెప్పెను. 

కావ్యదోషములు : అలంశకారశ్యాన్త (గ్రంథము 

లన్నిటిలోను, దోషములనుగూర్చి చర్చ జరిగినది. కుకవి 
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యగుటకంకు అకవిగానుండుటయే మేలనియు, కుకవి 
యగుట మరణ్యపాయ మే యనియు భామహుడు వచిం 

చెను. భరతుడు వదిదోవములను పేర్కొ నెను, అవి = 

“అర్థహీన, ఏ కార్థ, గూఢథార్డ, అరాంతర, వీనంధి, శబ్ద 

చ్యుతి (శబ్రహీన), వివమ, భిన్నార్థ, _ అభిమ్టుతార్థ, 
న్యాయాద "వేతి అనునవి. దండి పదిదోషములను, భామ 
హుడు వదునొకండు దోషములను చెప్పిరి. దోషములు 
సాధారణముగా పదగతములు, వాక్యగత ములు, పదార్థ 

గతములు,. వా క్యార్థగత ములు, ఛందోవ్యాక రణగత 
ములు,  రనగతములు, దేశ కాలగతములు అయి 

యుండును. అర్థదోషముల భేదములను మమ్మటుడు, ఆ 

తరువాతి [(గంథకర్తలు వామన మతానుసారముగా 

నంగీకరించిరి. నుమ్మటుడు కావ్య[పకాళశములో, అలం 

కారదోషములనుకూడ చెప్పి అన్ని దోవములను అరికట్ట 

జాలము గనుక ఘోరములయిన దోషములను నిరోధింవ 
వలె ననియు, అన్నింటిలోను ఘోశరాతిఘోరములయిన 
రసదోవములను కవి [పయ త్నాతిశయముచే దొరలకుండ 
చేయవలననియు. విశదీకరిం చెను. కావ్యమును నిర్లోప 
ముగా కుర్ఫ్పుట అనంభవమని విశ్వనాథు డనెను. 

'దోవద్భష్టి పరముగా మనస్సును అతిగా (పవర్తింప 
చేయకూడదు. దోనైక దృక్కులకు దోవములేన్సి 
చోటకూడ దోవము కనిపీంచును"* అని కుమారిలుడు 
తజేటపరచెను, 

కల. శా. 

అలంపురము ;. అలంపురము తుంగభ దాతీరమున 
'ఉన్న (పాచీన పట్టణము. ఇది రాయచూరు జిల్లాలోని 
ఒక తాలూకా కేందము. ఇందలి జనసంఖ్య 7000, 
ఇప్పుడీ (గామ మంతయు €థిలావశేవములతో నిండి 

విశాలమెనకోట, పురాణ (పసిద్ధములై న 
నవ[బహ్మాలయములు, మనోవారశిల్పఖండములు, అనేక 
కిలాశాసనములు మనకిప్పటికినీ కనబడుచు నొటివై భవ 
మును స్మరణకు శతెచ్చుచున్నది. 

చరిత్ర: ఈ [పాంతము చాల [పొచీనమైనది. ఇచటికి 
సమీపమున ఉన్న గొందిమళ్ళ, చాగటూరు శివారులలో 
కెయిరనులు (064103 అనబడు (పాశ తివోసిక యుగపు 
నమాధులు విశేషముగానున్న వి, అవి శిలాయుగమునకు 
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చెందినవి. వాటీని [తవ్వించి వరిళోధనలు జరిపినచో 
కొ_త్తవిశవములు బయటికివచ్చును. 

అలంపురమను పే శెట్లువచ్చెనో ఇందలికోటను శేచా 
లయములను ఎవరు ఎప్పుడు నిర్మిం చిరో తెలువగల ఆధార 
ములు లభింపలేదు. పురములోని దేవ ద్రోణి తీర్ణమున 
కోటగోడకు వేయబడిన పఏజయాదిత్య స త్యాళశయుని 

శాననమునుబట్టి కోట 7వ శతాబ్దము తరువాత కట్ట 
బ జెననియు,. స్వర్గ దైహ్మాలయ ద్వారపాలకుని మీదగల 
వినయాదిత్య నత్యా[శయుని లేఖనమునుబట్టి ఆలయములు 
7వ శతాబ్దమునకు ముందు నిర్మింపబడి యుం డెననియు 
గట్టిగా చెప్పవచ్చును. 

స్టలపురాణములో, హెమలావురమనియు, శాననము 
లలో వాతంపుర మనియు నిది పేర్కొనబడినది. 11 వ 
శతాబ్దపు శాననములలో అలంవురము పేరు కానవచ్చును. 
నిఖలభారత ఆయు ర్వేద విద్యాపీఠము (లాహోరు) వారు 
[ప్రకటించిన “ఆనందకందం౦ంి అను వై ద్య[గంథమున 
అలంవురము (వస్తావింపబడినది. ఆ [గలథ కాల నిర్ణయ 

మున అభి పాయ భేదములు కలవు. భారత పభుత్వ. 
ఆర్ష శాఖవారి 197 వ వార్షిక నివేదికలోని గురిజాల 
(పాకృత శాననమందు “హాలంపు రస్వామి” ఒకడు అచటి 
బద్ద నస్తూపమునకు చానముచేసిన విషయము కలదు. 
ఆ హాలంపురము ఈ అలంపురమేయెనచే 8-4 శతాబ్ద 
ములనాటికే అలంపురము (పసిద్ధినంది యుండవలెను, 

పరిసరములలోనున్న తక్కసిల, ఉండ వెల్లి, శాతన 
కోట [గామనామము లీ పాంతము యొక్క [పొచీనతను 
అస్పష్ట్రముగ తెలుపుచున్నవి. అలంపురవు శిలాలేఖనము 
లను బట్టి, వాస్తు శిల్ప ములను బట్టి ఆలయములు 6__7 
శతాబ్దములలో బాదామీ చాళుక్యుల కాలమున నిర్మింప 
బడి యుండునని ఊహింపవచ్చును. 

ఈ (వాంతములు వరునగా చాదామీ చాళుక్య, 
రాష్ట్రకూట, కల్యాణీ చాళుక్య, కాలచుర్య, కాకతీయ. 
విజయనగర రాజులచే పాలింపబడినవని శాసనములు 

చెప్పుచున్నవి, తరువాత కుతుబుషూహీ, మొగలు పాదుషా 

లకు లోబడి బిజ్జులవారు కొంత కాలము పాలించినారు. 

ఆం(ఛానర్భ రాఘవ కావ్యక_ర్రయగు విజ్ఞుల చినతిమ్మ 

భూపాలుడు అబుల్ వాసన్ కుతుబ్షా సామంతుడై అలం 
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[పధానమైనవి. ఇంతవరకు లభించిన శాననములలో 
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అలంపురములో నందుల మఠము, 

మబ్బు మఠము, అను శౌ వమళ 

ములు కలవు. నందుల మఠములో 

మల్లి కార్జునరాయల సేనాని కాచ 

ప్పొడయలు దానమిచ్చిన తామ 

శాననము కలదు. అలంపురములోను 

వరినర [గామాలలోను ఉన్న తామ 

శిలాళాసనములు |పకటింప బడినచో 

ఇదివరకు తెలియని యనేక్ర విశేష 

ములు బయల్పడ గలవు, 

పుణ్య తేత్రము : అలంవురముదవీణ 

కాళి యనియు, భాన్మ ర మేతమనియు 

(పనిద్దిపొందినది. (శీ శైల త్మేతమున 
కిది పళ్నిమద్వారము. తుంగభ దాతీర 
మందలి 64 ఘట్టములతో, అష్టాదశ 

తీర్థములతో, జోగుళాంచాబ హ్మేశ్వ 

రులతో, మాధవ, గణేశ, కాలభై రవ, 
మణిక రి కాతీర్థములతో అలంపురము 

వారణాసితో నన్నివిధముల పొలి 
యున్నది. ఇచట కోటిలింగము లున్న 

వని (వతీతి. (పన్తుత మిచట నరసింహ 
స్వామి, నూర్యనారాయణస్వామి, 

చెన్న కేళవ, నీలకం శేశ్వర, (బప్మాళ్వ 

రాలయము లున్నవి, అన్నియునుందర 
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సట 
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నటరాజు = అలంసపరము 

శిల్ప విలసితములు. వీనిలో [బహ్మాళ్వరాలయము 

(పథాన మైనది. 

అలంపురమునకు 9 మెళ్ళ దూరములో కృష్టా 

తుంగభ[చా సంగమేశ్వరమును, 18 మైళ్ళలో' 
స్త నదీ సంగమ వే తమును కలవు. 

[బహ్మళ్వరాలయ పశ్చిమ ద్వారమున “షూఆలీ 

పాదుషా” దర్గా ఉన్నది. చానికి “జిలఖాత్” నెలలో 
గొప్ప “ఉరును? జరుగును. మవామ్మదీయుల. కిది 
పవిత మైనది. 

దేవతామూర్తులు : ఈ తెతమున నూర్యుడు, 
స్త మాతృకలు, కుమారస్వామి, మహిషాసుర 



మర్దని, నటరాజు, నాగరాజు, విఘ్నేశ్వరుడు, నర 

సింహుడు, భే రవులు, ఆంజనేయుడు, నంది, గౌరీ 

శంక రమూర్తులు, వివిధాకృతులతో శాన 

వచ్చు చున్ని. ఇవిగాక, కామాశి, పరశు 

రామ, వేంకశేశ్వర, చెన్నకేశవ, పాండు 

రంగ, గోపాలకృష్ణ, 

[(తేయ, దుర్లామూర్తులు కూడ పూజింప 

బడుచున్నమి. ఇచట  శెవ, 

శా శ్రేయ, సౌర, గాణాపత్య, స్కా౦దాది 

మతశాఖలకు సంబంధించిన అన్ని దేవతా 

మూర్తులును ఉండుట గమనింపవలసిన విష 

యము, 

ఇచట 

(శ్రీరామ, దతా 

వష వ, 
యాలి 

బాల బహ్ము, కుమార బహ్మ, 

విశ్వ బహ్మ, 

తారక బహ, గరుడ బహ , స్వర్గ| బహ్మ, 

పద్మ|బహ్మ లను నవ| బహ్మాలయములు 

కలవు, అన్నియు శివలింగములే. వీటిలో 

బు*ల్ర |బహ్మాశ్వరుడు 'కేతస్వామ్. ఈ దేవు 

నకు శివర్యాతి సమయమున (బ్రహ్మోత్సవ 

రథోత్సవములతో తిరునాళ్ళు జరుగును. 

ఇందలి [పథాన 'దేవిమూ ర్షి జోగులాంబ, 

అష్టాదళ చేవీ పీఠములలో చేరిన ఈ దేవత 

జోగాంబ యని ఆనందకందమునందును, యో గేశ్వరి యని 

రసరత్నాక రమునందును, “విశ్చ్శంఖలా” యని లలితా 

సహ సనామ భాన్మ రరాయ భామ్యమునను (పన్తుతింప 

బడినది. నవరాత్రులలో నీమెకు రథోత్స వాదులు జరుగును. 

దిహ్మాశ్వరాలయమున కెదురుగ నంది (పక్కనఉన్న 

చిన్న గుడిలో 'నగ్నకబంధము* భూదేవి యనుపేర 

వం ధ్యా(స్ర్రీలచే సేవింపబడుచున్నది. ఈమూరి హోడళీ 

తం|తమున చెప్పబడిన “ ధిన్నమసా దేవి" కాదు. ఇట్టి 

మూర్తు లీ తీరమున నాలుగున్నవి. మహేంజోచారో 

తవ్వకాలలో ఇట్టిమూ రి బయటపడిన దట. 

వాస్తు పద్ధతి := ఇచటి ఆలయ నిర్శాణపద్ధతి దాడీ. 

ణాత్య సం|పదాయమునకు చెందినదికాదు. కొన్ని దేవా 

లయములు దీ ర్లచతుర[స్రములుగను, కొన్ని చతుర[సము 

లుగను ఉండి రథాకృ్ళతిలో కట్టబడిన గర్భాలయ ములు, 

అర్క |బిహ్మ, వీర|బహ్మ, 
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అలం౦ఎుంయి 

a 

వాటిముందు ముఖమంటవములు కలిగియున్న పి. ద్వార 

బంధము పె కొన్నిటికి గజలతీ, కొన్నిటికి ఆయా 

నాగబంధము - అలంపురము 

గర్భాలయ మూర్తులను సూచించు చిహ్నములున్న వి. 

ఇరు పక్కల చ్వారపాలకులతోబాటు మకర కచ్చప 

ముల_వై ఆరోహించిన గంగా యమునామూర్తు లుండును. 

ముఖమంటపము' వెకప్పునకు సాధారణముగా నాగ 

రాజుగాని, వికసిత పద్మముగాని ఉండును. కొన్నిటి వై 

దశావతారములు, అష్ట్రది క్పాలకుల విిగపాములు చెక్కు 

బడియున్న వి. ఇందలి గోపుర నిర్మాణము విశిష్ట్రమెనది. 

గోపురము లన్నియు చదరముల్రై నాలుగు మూలలలో 

ఆమలకములను, శిఖరమున గొప్ప ఆమలక గోళమును 

కలిగియున్నవి. బాదామీ, పట్టదకల్లు మొదలయిన స్థలము 

లలో నిర్మింపబడిన వానివఠె నీ యాలయములును 

చాళుక్య వాస్తు పద్ధతిలో నిర్మింపబడియున్నవి. వినిపై 

అజం తా (పథావము విశేషముగ కలదని శిల్ప శాస్త్ర 

జ్జుల అభి[పాయము. 



ఆలాస్కా 

శిల్చ విశేషములు :_ ఆలయ చ్వారబంధముల మీదను, 

విధాకృతులతో తీర్చబడిన సంభ ములమీదను, దూలము 

సెకప్పులమీదను, ఆలయ కుడ్యము లమీదను సిద్దహాస్తు లైన 

శిల్పులు నునోవార శిల్పమును వెలయింప జెసినారు. 

గరుడ,  న్వర్గ, విశ్వ బవ్మోలయములలో 

తాండవము చేసినది. ఇనుకరాతిపై చెక్కబడిన లశా 

రీతులు, చేవతామూర్తులు,. పూర్ణకుంభములు, వివిధ 

జంతు పకి రూపములు, తోరణ[పాయములుగ చెక్కిన 

గంధర్వ మిథునములు, విచ్శిత భంగిమములతో ఒప్పిన 

మానవసీంహూ ముఖములు, దర్శనీయము లై చూపరులను 

ఆకర్షి ంచుచున్న వి. ఇందలి స్తంభ రచన (వ కేక మైనది. స్తంభ 

ములు, దిగువభాగమునను వై భాగమునను పూర్ణకుంభ 

ములను, మధ్యభాగమున అర్జ్హపద్మమును కలిగియున్న వి. 

గాలి, వెలుతురు వచ్చుటకె అమర్చబడిన రాతి కిటికీలపె 

స్వ స్తికాది ము దలు, లతలు నుందరముగా చెక్కు బడినవి, 

చాళుక్యులు శివ కేశవులకు భేదము పాటింవని వారగుట 

చేత ఆలయ కుడ్యములపై శైవ వైప్లవ గాథలు చెక్క 

బడినవి. లింగోద్భవ, |తిపురానుర సంహోర, వామనావ 

తార, రళ్నాసురనంవోర, కిరాతార్జునీయ, గజేంద 

మోతణగాథలు మనోహరముగ శీర్చబడినవి. విమతీయుల 

[కూరకృత్యములచే కుడ్య శిల్బము చాలవరకు పాడై 

పోయినది. 

వస్తుప్రదర్శనశాల ; పాదరాబాదు [పభుత్వ ఆ అర్హ 

శాఖవారు ఈ ఆలయములను శద్ధ తో రకించి ఇచట 

"దొరకిన శిల్ప ఖండములశ్రో నొక పురావస్తు సం|గవో 

లయమును స్థావీంచినారు, అందుగల నాగరాజు నట 

రాజు, మహిషాసురమర్షని, [పదోషమూర్తి, సూర్యుడు, 

లకులీశ్వరుడు, కార్తికేయుడు, నగ్నక బంధము, భైరవ 

మూర్తులు మనోజ్ఞ ములయినవి. 

స్కాంద పురాణమునందును, నిత్య నాథసిద్ధుని రస 

రత్నాకరమునందును, పాల్కురికి సోమనాథుని వండితా 

రాధ్య చరి తయందును, శేషారాధ్యుని వర్వత పురా 

ణమునను. ఈ (బహ్మేశ్వర చేతవర్షనము విశేషముగ 
కలదు. 

శిల్చ్బలత్మీ 

ఇట్లు అన్ని విధముల ,పనిద్ధిపొంది తె ర్థికులకు, శిల్పులకు, 
చార్మితకులకు యా(తాస్థల మైసం స్మృతీ కేంద మైవిలసిల్లిన 
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అలంపురము [దోణాచలం - సికిం దాబాదు రె లుమార్ల 

మున కర్నూలు (పక్కన నున్నది, గ, రా. శ. 

అలాస్కా. “= అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రములలో 

రాజకీయముగా అలాస్కా ఒక భాగముగ పరిగణింవబడు 

చున్నది. ఉత్తర అమెరికా వక్చి మోత్తరవు తుదిభాగమున 

54-40 ఊఉ, నుండి 71°-50° ఉ. అజాంళములలోను, 

141° నుండి 169° పశ్చిమ రేఖాంశములలోను అలాస్కా 

వ్యాపించి ఉన్నది. దీని వైశాల్యము ర,80,4009 చద 

రపు మైళ్ళు. అల్యూపను దీవులలో ఉన్న అనాటిగ్నక్ 

ద్వీపము _ అలాస్కాకు ద&ిణపుకొన. ఇచ్చటినుండి అలా 

సాకు ఉత్తరపుకొన అయిన బరోకు 1400 మైళ్ళ 

దూరమున్నది. ఈ చేశమునందలి ముప్పాతీకవంతు భూ 

భాగము ఉత్తర సమశీతోప్స్ల మండలములో నున్నది. 

అలస్కా యొక్క తీర[పాంతవు పొడవు 26,000 మైళ్ళు. 

అలాస్కా లోని భూమి నమతలముగ లేదు. ఇందు చాదాపు 

20,000 చ. మెళ్ళు హిమానీ నదములచే. (glaciers) 

కప్పబడును.. వాటిలో మిక్కిలి పెద్దది మలాస్ఫినా అను 

నది. అది 158,008 అడుగుల ఎత్తైన మౌంటు సేంటు ఇలి. 
- యాను అను పర్వత ముయొక్క పాదభాగమున ఉన్నది. 

నైసర్గిక లక్షణములు, శీతోష్ణస్థితి := అలాస్కా చాల 

విశాలమైన దేశము. అక్కడి కీతోన్ల స్థితి అడుగడుగునకు 

మారుచుండును. 

దకీణ అలాస్కా ;= ఇది (బిటిషు కొలంబియాకు. 

సమాంతరముగా నున్నది. దీనిని [బిటిషు కొలంబియాతో 

కలుపుచున్న దీవులకు అలెగ్జాండరు ద్వీపసముదాయ మని 

చేరు. దజీణ అలాస్కాలో నుమారు 10,000 అడుగుల. 

ఎత్మైన పర్వత శిఖరములుకలవు. ఇందు సమతల (వ దేశము 

చాల తక్కువ. అపుడపుడు శీత కాలములో చలి ఎక్కువ 

గను, వేసవిలోఎండలు తక్కువగను ఉండినను, మొత్తము 

మీద ఇచ్చట సమశీతోన్లస్థితి ఉండును. ఈ (ప దేశమునందు 

వర్షపాతము చాల ఎక్కువ, వివిధ (పాంతములలో ఈ 

[క్రిందివిధముగ వరర్థించును: బారను దీవి యొక్క ద&ిణా 

[గమున నుమారు 200 అంగుళములు, కెచ్చి కాన్ లో 150 

అంగుళములు, జూనియన్లో రి4ఓ4 అంగుళముల, 

యాకుటాటాలో 180 అంగుళములు, ఈ |పచేళ మునకు 

ఉత్తరపు చివరయందు వాన బొ త్తిగాతగ్గిపోవుచున్నది. 



మధ్య అలాస్కా :. ఈ మండలము యుకానుకు 

అలాస్కాకు సరివాద్దగు 141 వ రేఖాంశమునుండి పశ్చిమ 

ముగా అలాస్కా పర్వత।శేణికిని పసిఫిక్ సము|దమున 

కును మధ్యనున్న ది. 

శీతోష్టస్టితి = ఇచ్చట ఉష్ణోగత తగుమా।[తముగ 

నుండును. వర్షపాతము ఎక్కువగ నుండును. తీర్మపాంత 

మున అధికముగా వర్షించినను లోనికి పోవుకొలది వర్ష 

పొతము తక్కు వగుచుండును. ఉదా: లెబాషులో నగటున 

న గా 

షన్సులో చెక్కు ద్వీపము లున్నవి. వీటిలో 18 పెద్దవి, 
ఇవికూడ అంతర్విభాగములను బొండియున్న వి, ఫాక్సు 

దీపములు, ఆం|డినాఫ్ ద్వీపము, రాట్ ద్వీపము, నియర్ 

ద్వీపము తూర్పున నున్నని. 

శీతో ష్షస్థితి : ఈ మండలమునందలి వాతావరణము 

తరచుగా మారుచుండును. వేనవియందు పొగమంచు 

కనిపించును. తుపానులు చెలరేగును. 

ఉ_త్తరదెశము : ఇక్కడ ఉత్తరదేశ మనగా ఆర్కి 

185 అంగుళముల వాన 170 180 150 150 139 
| 

పడును. ఆంకొ లేజిలో 

15 అంగుళముల వాన 

పశ్చిమ 

ఇందులో (బిస్టలు,కుస్కొ I 

క్విమ్- అఖాత మెదాన 

ములు _ చేరియున్నవి. 

ఇది అలాస్కా - పర్వత 

పాద భూమినుండి పళ్ళి 

మముగా బేరింగు నము 

[దపు వెపు వ్యాపించి 

నది. ఈభూభాగమునం దే 

యూ కాను, కుస్కోక్విమ్ 

అను నదులు పారు 

చున్నవి. ఇందులో 

70+ 

అలాస్కా: 

uy | 

170 

60 

1 ఫోర్లు ముత 

టుం(డ్రా (ప్రొ ంత మే 

| టికుపర్యత మండలము, 

 ఆర్కి టికు |పొంతమందలి 
ట్” 70 : 

| 

ఏట వాలుగానున్న 

. టుండాభూమి బేరింగు 

సము[ద | తీరమువరకు 

యున్నది, 

ఇందలి బీళ్ళు టుం|డా 

మాదిరిఐ. 

నీ త్రో ష్టస్థి తి: ఇదె 

గొడ్డునేల. ఇందలి వర్ష 

పాశము 10 అంగుళ 

ములకంకు తక్కువ. 

వేనవియందలి ఉషప్ణో[గత 

సనహ్యాముగ నుండును, 

శీత కాలమునందలి - చలి 

దుర్భరము, 

ఆహార ధాన్యములు : 

వ్యాపించి 

అధిక ము, ర Ganon 

శీతోస్టస్థితి : చానమితముగా పడును. తరచుగా 

ఆకసము మెఘావృత మగును. తీర| పొంతమున పొగ 

మంచు కనిపించును, 

అలాస్కా ద్వీపకల్చ్పము, అల్యూషను ద్వీపము : ఈ 

మండలము మెరక పల్లములతో నుండును. ఇందు చెట్లు 

“చేమలు లేని కొండలు నిండియుండును. ఈ ద్వీపకల్పము 

యొక్క దిశాంతమందు 80 మైళ్ళ పొడవుగల ఇవి 

యామ్నా అను మంచినీటి సరస్సు ఒకటి ఉన్నది. ఇందు 
56 అగ్నిపర్వతము లున్నవి. వాటిలో 

ములు ఇప్పటికిని నిప్పులను [గక్కుచుండును. 
"పెక్కు పర్వత 

అలూ్యూ 

| ఇచటి తీరమండలములు 

సేద్యమునకు వ పనికి రానివి. త నానా ,భయవంటిద&ిణ పదే 

శములందు గోధుమలు పండును. అచ్చటనే యవలు, ఓటు 

ఛాన్యములుకూడ పండించుటకు ఏలున్నది. ఫర్ బాంక్సు 

జిల్లాలో ఛాన్యోత్స త్రిక పయోగశాలలు నెలకొల్పబడినవి. 

చేపల పరిశ్రమ : సాల్మన్ చేపల పరిశ్రమ అలానా 

దేశమున ఎక్కువ [పాముఖ్యమును వహించినది. ఈ 

రకపు చేపలు దేశమందు అంతటను, ముఖ్యముగా 

ఫియర్లు తీరములందు అధికముగాను లభించును. 

ఫికు అమెరి కాలలో దొరకు సాల్మనుచేపల మొ త్తములొ 

ర్ వ భాగము అలాస్కాలోనే. లభించును. 

పసి 
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అలెగాండరు 
ళా 

ఖనిజములు”: ఇచ్చటి రాళ్ళలో ఖనిజములు దొరుకును. 

ఇంచు బంగారపు గనులు చాల ముఖ్యమైనవి. ఇచ్చట రాగి 

కూడ విరివిగా లభించును. బొగ్గుకూడ దొరకును. చిటినా 

నది లోయలో నున్న శెన్నికాటు రాగి గనులు ముఖ్య 

మెనవి. అలాస్కా లోని ఈశాన్య దిక్కున నున్న 

శెచికన్ కూడ తా మోత్ప త్తికి [పాముఖ్యమును వహించి 

నది. కాటలా, మాటనుస్కొా అనునవి బొగ్గునకు ముఖ్య 

మెన గనులు, కాటలా గనిలో ఆం|తోనైటు రకపు బగ్గు 

పొరలుపొరలుగా దొరకును. మాటనుస్కా గనిలో 

కొలదిగ గట్టియయిన 

బొగ్గు (Sub - bituminous) లభించును. నానాయిమా 

గనిలో కొంత హీనమైనబొగ్గు దొరకును. 

జూనో, విల్లో] 6కు, [పిన్సు విలియం సౌండు అను గను 

లలో బంగారము దొరకును. ఇందులో కొంత బంగారము 

ఇనుకతోను, మట్టితోను కలిసి లభించును. మరికొంత 

గనుల పొరలనుండి లభించును. 

రవాణా సౌకర్యములు : ఈ 'దెళమున సెక్కు. నదు 

లున్నవి, అందుచేత నౌకాయానమునకు |పాముఖ్యము 

చేకూరినది, బొగ్గు ఉత్పత్తి కారణముగా రై ల్వేలుగూడ 

అభివృద్ధి చెందినవి. భారీ సరకులు సము[దమార్షమున 

రవాణా చేయబడు చున్న వి, (పయాణించువారికిని, "లేలిక 

సరకుల రవాణాకును విమానములు అధికనుగ ఉప 

యోగపడు చున్నవి. 

జనులు : ఎస్కి మోలు, హైడాలు, ఖ్లనిిట్లు, అధ 

పొన్కనులు అను నాలుగుతెగల జనులు ఇచ్చట నివ 

సించుచున్నారు. జపానీయులు, చైనీయులు ఇక్కడకు 

వలసవచ్చి యున్నారు. ఇచ్చటి జనులు యూరోపియనుల 

మళాభారములను అవలంవించుచున్నారు. 

రెడ్లు ఇండియనులు అఫోగ్నికు ద్వీపములో నివాస 

ములను పర్పరచుకొనిరి. సము[దతీరమందును ఇతరపట్టణ 

ములందును తెల్టజాతివారు నివసించుచున్నారు, వారు 

తరచుగా తమ నివాసములను మార్చుకొను చుందురు, 

సిట్కా, డగ్గను అను నగరములు ముఖ్యమైనవి. ఈ 

పట్టణ| పాంతములందు ఖనిజ ఉత్ప త్తి విరివిగా జరుగును, 

ఇచ్చటి నై నికోద్యోగీయులలోను రాష్ట్ర పరిపాలన- 

మెత్తని బొగ్గు (Bituminous), 

తములో మిగిలిన 

ఉద్యోగీయులలోను పెక్కురు అమెరికా సంయు క్త రాష్ట్ర 
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ములనుండి వచ్చినవారే. ఈ [ప్రదేశము యుద్దవ్యూ హా 

ములకు నవాజముగ తగియున్నదది. 

వీ యక్షా, చ. 

అలెగ్జాండరు : oa అలెగ్జాండరు చ(కవరరి రి కీ. పూ 

లీ56 లో ''గినులో జన్ని ంచెను. ఇతని తండి మాసి 

డోనియా రాజగు ఫిలిప్పు. తల్లి యెవిరట్ రాకుమా _ై 

యగు ఒలింపియస్. నుుపసిద్ద వేదాంతవే తృయైన అరి 

స్టాటిల్ ఇతని గురువు. 18 వర్హముల [పాయమున అల 

గ్దాండరు చెరోనా యుద్ద 

ములో . అక్వద శాధిపత్య 

మువహిం౦చి శతు సై సైన్య 

ముల చెండాడి తన ఛా 

- యసమాన సమర నైపు 

ణ్యమునకు దగిన సూచన 

లను చూపును. ఇరువది 

శీ ఖీ యేండ్ల వయనున అలి 

గాండరు సింవోనన మధిష్టించెను. ళ|తువుల తిరుగుబాటు. 
లను అణచెను. ఒక సంవత్సరములో ఐరోపాను జయించి 

ఆసీయావై దండెత్తుటకు సంసిద్ధుడ యను. అలెగ్జాండరు 

80,000 కాల్బంటులతో, 5000 ఆక్వికదళములత్రో 

ఆసియా జె (తయా కె బయలు వెడలెను, ఇతని జీవి 

12 ఏండ్లు ఆసియాయందే గడచెను. 

ఇతడు తాను విడిసిన చోటులం చెల్ల పూర్వులను గౌర 

వించి, దేవతల నారాధించెను. (టాయి పట్టణములో 

ఎథీనా దేవాలయములో బలియిచ్చెను. మిలెటిస్ ను 

గెల్చిన తరువాత తన నౌ'కాదళమును విచ్చిన్న ముచేసెను. 

ఇజస్ యుద్ద ములో పర్షియన్ రాజగు డరియస్ను పరా 

జితుని జేసెను. తన విజయ చిహ్నముగా ఇజస్ సమీప 

మున ఇతడు అ లెగ్జాం డయా పట్టణమును కట్టించెను, 

ఈజిప్థను గెల్చి, అలెగ్బార్యడియా శేవుపట్టణమును సృష్టిం 

చెను. ఈ |పొంతములందు |గీకు నాగరకతను, వ్యాపార 

మును వృద్ధిచేసెను. మైన్ నదిని దాటి జాబిలోనియాను 

గెల్చెను. పెర్చిపోలిస్ ను వశవరచుకొనెను. 

అలెగ్జాండరు తతశిల "జేరి అచటి రాజును వళపరచు 

కొనెను. హిదాస్పెన్ యుద్ధములో పురుపోత్తముని 

ఓడించెను.. శత|దూనదిని నమీపించుటతో అలెగ్జాండరు 
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గో 
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సైన్యములు ముందడుగు వేయ నిరాకరించెను. ముల్తాను 

(పాంతములందలి యాటవిక జాతులు అ లెగ్జాండరునకు 

అనేక కానుకలు సమర్చించెను. 

అలెగ్జాండరు డరయస్ కుమా రె. స్థాటిరాను 

యాడెను. ఇతని [పథమ కళత్రము సోగ్గియానా యను 

నామె. ఈ బహుభార్యాత్వములో ఇతడు తం|డివలె 

(పాచ్యపద్దతి నవలంబించెను. మై (గెస్ ను చాటి, ఓపిస్ 

(091) దగ్గర సై నై న్యములను ఇంటిదారి పట్టించెను. బాబి 

లోనును తన సా|మాజ్య మునకు శేంద్రముగ చేయ గోరి 

ఇత డచట గొప్ప నౌశాాశయమును గట్టించెను. [క.పూ 

తిలిలి లో 88 సం. లు నిండక పూర్ణమే అలెగ్జాండరు 

మితిమీరి | తాగుటవలన మరణించిను, 

ఆఫ్ ఘనిస్థానమును, ఆక్టస్ (Oxu5) నది కీవలి భాగ 

మును సింధునదీ |పాంతము వరకును జయించిన పర 
చేశీయులలో మొదటివాడు అలెగ్జాండరు. ఇతని శిబిరము 

ఒక మవపవోనగరమువలి నుండెడిది. నులు, గాయకులు, 

చరిత కారులు, నట్టువరాం[డు, (స్త్ర ఇందు ఉండిరి. 

దర్బారు దినచర్యలో దె నందిన యము లన్నియు 

(వాయబడుచుం డెను. షుమారు 1 లివండ్లలో అలెగ్జాండరు 

"నండి 
(ag) 

మి) లు, 
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అప్పటికి తెలిసిన [పపంచములో నర్ధ భాగమును జయిం 

చెను. ఇతడు 12 గురు దేవతలకు కట్టించిన గుడులు 

కాలగర్భమున లీనమైనవి. ఇతని కాలపు శిలా పతిమా 
శిల్పచ్చ్భాయలు బౌద్ధళిల్పములో లీనమై యుండవచ్చును. 

అసమాన సైన్య విజయములను గాంచిన యీ జయశీలి 

సా[మాజ్యము ఇతని అనంతరము శీ ఏండ్లలో నే విచ్చిన్న 

మయ్యెను, 

డొ. వి య. 

అల్యూమీనియము (స్ఫటము) - ఉనికి (పకృ 

తిలో ఆమన్లుజని, నెకతము (Silicon) తరువాత అల్యూ 

మినియము నమృద్దిగా దొరకును, భూమి యొక్క గట్టిగా 

నున్న సె భాగమున అది 7.4 శాతము ఉండును, 

అల్యూమినియము యొక్క. ముఖ్య ఖనిజములను 

ఈ కింది విధముగా వర్లికరింప వచ్చును. 
|. సెకతీయములు (శె లితములు) oa అల్యూమినియ ము 

చాలవరకు సై కతీయముల రూపమున దొరకును, వానిలో 

అన్నిటికంచు ముఖ్యమైనది కయొలిన్ ((పమృత్), 

పొటాకఖీయ అభకము, పొటాశీయ భూ సృటికము. 

(Potash felspar) 
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2. అఆమ్హజనిదములు ;= బా కై ట్ (స్ఫోదిజము) అనునది 

అల్యూ మినియము యొక్క ఆమ్లజనిద ఖనిజములలో 

అన్నిటికం శు విరివిగా దొరకును. వాణిజ్య సంబంధమగు 

అల్య్యూమీనియము 

నుండి లభించుచున్నది. కురువిందము (వర్ష రహితము), 

కెంపు (మాణిక్యము-ఎరుపు), ఇం|దనీలము (నీలిరంగు) 

మరకతము (ఆకుపచ్చ) అనునవి ముఖ్యమయిన ఇతర 

అమ్లజనిద ఖనిజములు. 

ఏటికి నుందరత, [పకాళము, ఉండుటచే ఈ ఖనిజ 

ములు రత్నములుగా ఉప యోగపడుచున్ననవి. సృృటామ్ల 

జనీదము యొక్క అపరిళుద్ద 

రూపమగు కురువిందళిల పొడి బాల గట్టిగా నుండును, 

అది రాపిడిచేయు పదార్థముగా ఉపయోవడుచున్న దొ 

రం సృటీయములు = కొన్ని ధాతు 'సృటీయములు 

కూడ (పకృతిలో దొరకును. అవి “| భాజా సృటీయ ములు” 

(Spinels) అనబడును. 

4. ఇతరములు ;:=సహజముగా దొరకు సృట ఖనిజములు- 

వె డూర్యము, (cryolite) స్ఫాళ్శము 

(Alluminium oxide) 

వాస్ఫతిజము 

(alunite or alum stone) 

అంతయు ఈ మూలాధారము: 

ఆల్యూమినియము యొక్క ధాతునిస్సారణము (Extrac- 

సామాన్యమగు "రేగడిమట్టినుండి అల్యూూమిన 

ఛాతు నిస్సారణముచేయు విధానము కష్టమైనది. 1886 వ 

సం. న ఛారెస్ మార్టిన్ హోల్ అను అమెరికను రసాయన 

శాస్త్రజ్ఞుడు చాక కదు (స్ఫోడిజము,) అను ఖనిజమునుండి 

విద్యుత్క రణ విధానమున అల్యూమినియ మును తయారు 

చేసెను. ఈ విధానము రెండు దశలలో జరుగును. 

(1) స్వచ్చమైన సట కామ్లజనిద మును (అల్యూమి నా 

తయారు చేయుట. 

(2) సృట కామ్లజనిదము యొక్క విద్యుత్క_రణము. 

1. స్వచ్చ సృటకాన్లు జనిదమును తయారుచేయుట : 

ఇనుము యొక్క అమ్హజనిదము, ఇసుక, స్ఫోడిజములో 

నుండు ముఖ్యమగు కలుషములు. స్ఫోడిజమును పరి 

శుద్దము చేయుటకు శెండు విధము అగు [ప క్రియలను 

ఉపయోగింతురు. 

జేయడ (వ(కయ బాగుగా చూర్ణము చేయబడిన 

స్ఫోడిజము గాఢ దావాకసోడా (దావణమున కరగింప 

బడును. సృటశకామవుజనిదము కరగి, ఇనుప ఆమ్హ్లుజనిదము 

కరుగక నిలచిపోవును. చానిని వడపోత పోయుదురు, ఈ 

tion): 

శర్చనముయొక్క 
అంతః పటలము 

నిస్కారణద్వారము 

అల్యూూమినియము 

సృటకా మ్లుజనిదముయొక్క విద్యుత రణము 
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[దావణములో నజలీకరణము (dilute) చేసిన స్వచ్చ సృట 

శానుజనిదము లభించును. 

సెల్ (ప్డ్రేయ “ ఈ (పక్రియలో ఖనిజమును కర్భ 

నముతో కలిపి నత్రజని వాయు [ప్రవావామున 1800 ల 

ఉప్ప డమాణమున వేడి చేయుదురు. అప్పుడు సృట ని 

దము (Alluminium Nitride) ఏర్పడును. చానిని నీటిచే 

విశేపేంచినచే అలూూమినియము యొక్క ఉదజాన్లు 

జనిదము వచ్చును. 

2. సృటకాన్లు జనిదముయొక్క  విద్యుత్క_రణము 

(Electrolysis): స్వచ్చమగు అల్యూమినా లేక సృట కామ్ల 

జనిద మును క్షాస్ఫతిజము (6౧౫౦119 తో కలిపి ఒక ఇనుప 

తొట్టిలో విద్యుత్క_ రణము చేయుదురు. దీనిలో కర్బన 

విద్యు ద్వార ములను ఉపయో గింతురు, విద్యుదంశ్యము 

(విద్యుత రణము చేయబడు పదార్థము) యొక్క ఉపరి 

తలమును కొంత కారుబొగ్గుతో కప్పియుంచెదరు. విద్యు 

దంళిక (Electrolytic) కేశములో కరగిన అల్ఫ్యూమిని 

యమును అడుగుభాగముననుండి బయటికి తీసెదరు. 

అల్యూమినియమును శుద్ధిచేయుట : అల్యూమినియము 

పూప్ [ప్మకియశే శుద్ది చేయబడును. విద్యుదంశిక 

కోశము (Blectrolytic cell) యొక్క అడుగుభాగమున 

రాగి, అల్యూమినియము, నెకతము యొక్క ధాతు 

స మ్మేళనముఉండును. అది ధనధువమార్ష్శముగా (Anode) 

పని చేయును. మధ్యపొర సోడియ, అల్యూమిన, భార 

వ్రవదము ((Barium) లు కరగి కలసిన సమ్మేళనమును 

కలిగియుండును. అది విద్యుదంశ్యము (Electrolyte) గా 

పనిచేయును. విద్యుత్పవాహము కరగిన లవణ మశ 

మమునుండి అలూూమిన అయనులను విడుదల చేయును, 

ఈ విధముగ విడుదలయైన స్వచ్చమగు అల్యూమినియము 

వె కి లేచును. అదే సమయమున ముతుక అల్యూమిన 

స మ్మేళనమునుండి సమాన [పమాణములో అల్యూమిని 

యము [దావణములో చేరును. ముతుక అల్యూమిని 

యము అడుగుపొరలో (ప వేళ పెట్టబడును. 

అల్యూమినియము యొక్క... ధర్మములు : భఖొొతిక్ ధర్భ్భ 

ములు; ఇది నీలిడాలుతో వెండివలె తెల్లగానుండు 

ధాతువు, దీని తారతమ్యసాం|[దత ౨.7. శేలికగానుండు 

__ లోహమగుటచే దానిన విమాన నిర్మాణమునకును, దాని 

_ నుపయోాగింతురు. 
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ఇంజను భాగములను చేయుటకును ఉపయోగింతురు. 

దీని నిస్తార్యత పాచ్చుగా నుండుటచే, దీనిని చాల పలు 

చని శేకుగా సాగకొట్టవచ్చును. ఇది చాల హెచ్చు జిగి 
గల లోహాము. ఉప్ప విద్యుత్తులకు అల్యూమినియము 

వొాహకము. 

రనాయన ధర్భములు ౩ సాధారణ ఉఫ్ణో[గతకు అల్యూ 

మినియము వై ఎట్టి చర్యయును లేదు. ఎందుచేతననగా 

సలుచని అమ్హజనిద వుపొర ఈ ధాతువుచె వర్చడి దానిని 

కాపాడుచుండును. ఆమ్లజని గల వాతావరణములో 

అల్యూమినియమును వేడిచేసినచో, అది మండి, సృట 

శకామ్లజనిద మును ఇచ్చును. అందుచే స్సట కాన్లుజనిద 

ముతో ఉక్కును అతుకు (ప్రక్రియలో అల్యూమినియము 

ఉపయోగపడును, 

ఉపయోగములు : అల్యూమినియము చవుకగాదొరకు 

ధాశువగుటచేతను, నులభముగా హారించనిది అగుట 

చేతను ఇండ్లలో పాతసామానులు చేయుటకు ఉపయో 

గింపబడుచున్నది. అలూ్య్యూమినియ ము యొక్క చూర్ణ మును 

అవినెి నూనెలో మరగించి అల్య్యూమీనము పూతగా 

అల్యూమినియము మంచి విద్యు 

ద్వావాక మగుటచే, దానిని |పసారశేఖలకును, డైనమో 

యం[తములలోను, మోటారులలోను, కదలుచున్న తీగ 

చుట్టలు చుట్టుటకును ఉపయోగింతురు.' 

ఈ దిగువ పేరొనిన అల్యూమిన మి[ళలోహాములు 

ఉపయోగకరములై నవి: 

మాగ్నాలియం (మగ్నసృటము) :- అల్యూ మినియ 

ముతో తరిమెన దొడ్డిమై పనిచేయుట కష్టము; ఎందుచేత 

ననగా అది పనిముట్లకు అంటుకొనుచుండును, ఈదోషము 

లేకుండ చేయుటకు అల్యూమినియముతో వి శాతము 

మగ్న మును కలుపుదురు, అల్యూమినియ మును, మగ్న 

మును కలిసిన మి|శ్రలోవాము “మాగ్నాలియంి అన 

బడును. దీనితో తరిమెన. దొడ్డివై పనిచేయుటకు ఉప 

యోగపడును. ఇడి చవుకరకపు (తాసులు చేయుటకును 

ఉపయోగపడును. 

అల్యూమినియపు కంచు := రీ శాతము మొదలు 

12 శాతము అల్యూమినియమును రాగితో కలిపిన చో 

అది శీ ఘముగా కరిగి కలిసిపోవును. దానికి (పకాళ 



అల్యూమినియము 

వంతమగు బంగారుకాంతీ ఉండును. అది హరించిపోదు. 

అది ఫోటో చ[టములు చేయుటకును, ఇతర అలంకర 

ణపు పనులకును ఉపయోగవడును. (ఫంచి (ప్రభుత్వము 

వారు ఈ మిశలోహామును నాణెములు చేయుటకు 

ఉపయోగించుచున్నారు. 

స్థిరసృటము (డ్యురాలుమిన్) = దినిలో 95 శాతము 

అల్యూమి నియము, మిగిలినది రాగి, మగ్నము, మాంగ 

నము ఉండును. ఇది సము|దపుటోడల నిర్మాణమునకును 

శ స్త్రచికితోపకరణములు చేయుటకును ఉపయోగ 

పడును. 

అల్యూమినియము సృటళాన విధానమునందు కూడ 

ఉపయోగవడును. 

గోల్లుష్మిట్ యొక్క సృటకాప (ప్రక్రియ :- (కుమము 

(Chromium), మాంగనము వంటి ధాతువుల యొక్కయు 

టంకము, నై కతమువంటి అధాతువుల యొక్కయు, 

ఈ ధాతువులు ఇనుము కలిసిన అయామాంగనము, 

అయో[కుమమువంటి మిళశలోహముల యొక్కయు 

కరన రహితము లగు నమూనాలను సంపాదించుట క్రై 

గోల్డుష్మిట్ విధానము ఉపయోగింపబడును. పాచ్చు 

ఉప్ణో[గతలలో అల్యూమినియమునకు తనకం యె తక్కువ 

ధనాత్మక విద్యుల్ల మణముగల ఛాతువులను వాటి ఆమ్ల 

జనిదములనుండి వేరుచేయు శక్తి కలదు. ఈ [కియలో 

ఉప్ప విసర్ణనము చాల బలముగా నుండుటచే వేరు చయ 

బడిన ధాతువు కరగి [దవరూపమున లభించును. ఈ 

[పక్రియ స్ఫృటా కాన్లు జనిదముతో ఉక్కును అతుకుటకును, 

సము[ధము_వై ఓడలను మరమ్మతు చేయుటకును వినియో 

గింపబడును. 

సృటకామ్లు జనిదము :- ఇది “అల్యూమిచా' అనబడును. 

స్ఫోడిజమును (Bauxite) ధనురాకారపు విద్యుత్కొ 

లిమిలో 3000 ల ఉష్ణోగతవద్ద కరగించి పెద్ద 

మొత్తమువై సృటవిందము (సృటము+కురువిందము) 

అను కృతిమ మగు ఒరపిడి రాతిని ఉత్పత్తి చేయుదురు, 

అది నవాజమగు కురువిందముకంకు- కఠినముగా 

నుండును. అది అత్మవహము లగు బండ్ల కవాటికలను 

(7017ట) ఉక్కుతో చేయబడిన ఇతర యం[తభాగములను 

తరిమెన పట్టుటకును ఒరపిడి చక్రములను తయారు 

చేయుటకును ఉపయోగింవబడును. అది వ[8భవన 

(Refractory) పదార్థముగా కూడ ఉపయోగపడును. 

ఖనిజ కురువింద రూపమున సృృట కామ జసీదము 

ఒరపిడి చేయుటకును, మెరుగు "పెట్టుటకును చాల 

ఉపయోగింపబడును. ఇప్పుడు సూవ్మముగా చూర్ణము 

చేయబడిన అల్యూమినా, ఒక రంగు పదార్థ ములతో 

కృతిమ రత్నములు తయారుచేయ బడు చున్నవి. 

అల్య్యూమిన ఉదజామ్లు జనిదము నీటిని శుభపరచు 

విధానమున ఆతంచన [పక్రియ (Coagulation process 

చేరుకొనునట్లు చేయుటకును, కాగితమును నజ్జీక రణము 

చేయుటకును, వస్త్రములను జల| ప వేళ నిరోధక ములుగా 

చేయుటకును ఉపయోగింపబడును. అది వ్యన్త్రములకు 

రంగువెయుటయందును, వాన్నిపై క్యాలికో ముదణము. 

చేయుటలో వర్షస్థాపక ముగా ఉపయోగపడును; రంగు 

చక్కెరను విరంజనము చేయుటకుగూడ అది ఉపయో 

గించును. 

రంగువేయుటలో సృటసంయోగద్రవ్యముల ఉపయో 

గము :- రంజక |ద్రవ్యములలో ఉన్ని, పట్టువంటి జంతు 

సంబంధమగు పోగులకు నేరుగా రంగు వేయుటకు వీలగును. 

కాని ఉద్భిజ సంబంధమగు పోగులకు “వర్షస్థాపక ములు” 

అను కొన్ని పదార్థములలో ముంచిన తరువాతనే రంగు 

వేయుదురు. వన్త్రమును మొదట సృట సంయోగ [దవ్య 

[దావణములో ముంశెదరు. తరువాత రంగు వేయుదుదు. 

దీవివలన వ్యస్త్రమునకు రంజకదవ్యము పట్టును. ఇట్టి సృట 

సంయోగ (దవ్యములను “వర్షస్థాపక ములు" అందురు. 

పటిక : రెండుథాతువుల ద్విలవణము 24 అణువుల 

నీటిని సృటిక జలముగా కలిగియున్న చో అది “పటిక అన 

బడును. పొటాశియము, అల్యూమినియముల, గంధకితము 

లచే నేర్పడిన ద్విలవణమును 'పొటామ్పటిక* లేక “సాధా 
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రణ పటికి అందురు. 

పటిక తయారుచేయుటకు పొటాశియ, అల్యూమినియ 

గంధకితముల అణు[పమాణములను, మరగుచున్న నీటిలో 

కరగించి, చల్లారనిచ్చినచో పటిక నృటికములు వేరుగా 

నేర్పడును. 

పటిక తెల్లగా, నృటికాకారమున నుండు పదార్థము, 

వేడిచేసినచే అది కరగి, స్ఫటిక జలమును పోగొట్టుకొని 



కాల్చిన పటికగా మారును. అది అల్యూమినియ గంధ 

కితనుగా నువయోగపడును. . 

సట వై కతీయములు ; (పమృత్తు (Kaolin), పొటాశీయ 

భూస్ఫటికము, అభభకము = ఇది సృటనై కతీయములకు 

ఉదాహరణములు. విస్తారము గదొరకునట్టియు, అధికముగ 

ఉపయో గింపబడునట్టయు, అలూ్య్యూ మినీయము యొ క్క 

సంయోగ|దవ్య మే 'రగడిమట్టి. “రేగడిమట్టి జిగటగా 

సాగును. కాల్చినచో నది గట్టివడును. ఈ కారణములచే 

నది పోతపోయు వస్తువులకు ఉపయోగపడును. 

అల్యూమినియమును గుర్తించుట : సృట సంయోగ 

[ద్రవ్యమును సోడియ కర్శనితముతో మిశమము చేసి 

కజ్దబొగ్గుపె ఆమ్లజని పహోరకమగు జ్యాలలో 'వేడిచేసినచో 

తెల్లని విలతణవుగు అవళీషము వచ్చును. చానిని తరు 

వాత మణిశిలా నిత [దావణపు చుక్కతో తడిపి 

మరల ఎక్కువగా కాల్చినచో నీలిరంగుగల పదార్థ మేర్చ 

డును. 

అల్యూమినియముగల [చావణమునకు సోడియ ఉద 

జాన్సుజనిద ముగాని, పొటాళియ ఉద జాన్డుజనిద ముగాని 

కలిపినచో, అల్యూమినియము, అల్యూమినియ ఉదజాన్లు 

జనిదముగా అవ శేవము నొందును. అది అమ్మోనియా 

_పహారిదములో కరగును, 

డి. హ. 

అల్బెరూని = అబుర్ _రెవోన్ మవామ్మద్ ఇబిన్ 

అవామ్మదు అల్ఫెరూని 978 ) సెప్టెంబరులో "సోవియట్ 

రిపబ్లిక్ లో ఉన్న టర్మమనిస్తాన్లో (పస్తుతము ఖివా 

అని పిలువబడు ఖ్యారిజిమ్ యొక్క పరినర (పాంతము 

లలో జన్మించెను. ఇతడు (ప్రస్తుతపు ఆఫ్ గన్ స్థాన్లోని 

“గజినీ” పట్టణములో 75 సంవత్సరముల వయస్సులో 

చనిపోయెను. ఇతని పితృసంబంధ మైన గృవాము బెరూన్ 

అను చోటి పరినర [పాంతములలో ఉండుటవలన. ఈయ. 

నకు అల్ బెరూని అని పేరు వచ్చినది. పురాతన కాలములో 

మధ్య 'యుగమునందు. ' ఖ్వారిజిమ్ శ్యాస్త్రములలో, 

కళలలో, (పసిద్ది కెక్కిన పండితులకు జన్నస్థల మైయుండెను. 
(థి థి అ 

అటువంటి వారిలో వీజగణిత శాస్త్రమును కనుగొన్న 

ఆల్ ఖ్వారిజిమి అను గణితశా స్ర్రజ్ఞు డొకడు. గజినీలోని 

యామినీ వంశీయుల ఆస్థానములో ఇతని పేరు ఎక్కువగా 
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వినబడుచుండును. సుల్తాన్ మహమ్మదు గజినవీ ఆవంకీయు 
లలో [ప్రముఖు డై, బాగాదులోని అబ్బాసిద్ కాలిఫ్ వలన 

“యామినుడైలా” అను బిరుదమును వఢథయుట వలన 

అ వంశమునకు యామినీవంశమని పేరు వచ్చినది. 
[కి శ. 1000, 1026 సంవత్సరముల నడుమ 

మహమ్మదు భారతదేశమువై పెక్కుసారులు దాడి ' 
చేసెను. తూర్పువైపున తన సా[మాజ్యమును విస్తరింప 

జేయుటతో తృ ప్తిపడని ఆతనికి పడమటి వై పున కూడ తన 
రాజ్యమును వ్యాపింప జేయవలెనను ఆళ కలిగెను, 
1017 వ సంవత్సరములో అతడు భివాపె దాడిచేసి 

నపుడు అల్బెరూని, అచ్చటి పరిపాలకునకు ముఖ్య సలవో 

దారుగా ఉండెను. అందువలన అతడు 

సుల్తాన్ గజినవీయొక్క తం|తములకు ఎదురు ఎత్తులు 
వేయదొడ ను, మహమ్మదు ఆడంబర సహితుడును, 

నిరంకుళుడును కాడు. అతడు శాస్త్రములను, కళలను 

ఎక్కువగా పోషించుచుండెను. దూరోదేశములనుండి 

సవహాజము గా 

విఖ్యాత పురుషులను యుద్ద ఖైదీలుగా తన వెంట తీసికొని 
వచ్చి, తన సామాజ్యమును జ్ఞానసంవన్న ముగా చేయవలె 

నని అతనికి ఉద్దేశము ఉండెను, మహమ్మదు మధ్య ఆసియా 

రాజ్యమగు ఖ్వారిజిమును జయించి ఖ్యారిజిమ్నుండి గజినీకి 

తెచ్చినట్టి _ఖైదీలలో అల్బెరూని ఒకడు. స్వస్థలమును 

విడుచునప్పటికి అ ల్బెరూని వయస్సు 40 సంవత్చరములు. 

అతడు తన జీవితములో శేషించిన భాగమును గజినవీ 

లోనే గడ పెను, . 

గజినపవీలో' ఎక్కువమంది భారతీయులు అ ల్బరూనికి 

కనిపించిరనుటకు నంచేహములేదు. అప్పటికే పంజాబును 

మహమ్మదు తన . సామాజ్యములో చేర్చుకొ నెను. 

1017 వ. సంవత్సరములో పశ్చిమమున, మవామ్మదు 

అమూరు. ద ర్యావరకును, తూర్పున పురాతన భారతీయ 

విజ్ఞానమునకు శేం[ద్రమైన_ “కనూజ్? (కన్యాకుబ్దము) 
వరకును ఆ|కమించెను. అల్ఫెరూనియెడ  మహామూదు 

నకు ఒకవిధమైన వై రభావము' ఉండెను. అందుచేత 

అతడు (బతికి ఉన్నరోజులలో అల్ఫెరూనికి తగిన ఆస్థాన 

గెరనము లభ్యము కాలేదు. కాని అతని పరిపాలన 

కాలములోనే, అల్ఫెరూనికి పురాతన భారతీయ సాహి 

త్యమునందు పండితులై నవారిని కలిసికొనుటకు అవకా 



అల్బెరూని 

శము దొరికినది. ఇతరులకు తమ విజ్ఞానమును అంద 

జేయు నత్స్వథావముగల పహైందవపండితుల - సహాయ 

ముతో, తన పూర్వ ళతువైన అల్ళెరూనికి, భారతీయ 

విద్యాభ్యాన మొనర్చుకొను నవకాళ మొనగిన సులాను 

యొక్క సహెనపవ_ర్తనము,విశాలహృదయము (పళంసా 

అ ల్బెరూని అన్నీ విద్యాశాఖలందును (పాపీణ్యము 

గడించెను. అతడు (వాసిన (గ్రంథములు ఇంచుమించు 

150 వరకు కలవని అంచనా వేయబడినది. కాని దుర 

దృష్టవళమున సుమారు 27 [గంథములే మనకు లభ్యము 

అయినవి, అతడు కాలనిర్షయశాన్ర్రము, సంస్కృ తిచరి త, 

భౌతిక భూగోళము, తులనాత్మక మతచరిత, భౌతిక 

శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, ఖనిజ శాశ్రుము, జంతు 

శాస్త్రము, వృత శాస్త్రము, [తికోణమితి శాస్త్రము, 

ఖగోళ శాస్త్రము, తదితర అనుబంధశా( స్త్ర | గంథములను 

[వా నెను. ఇతడు బహుభాషాకోవిదుడుగా  పభఖ్యాతిశె శీను. 

ఇతని రచనలన్నియు శుద్ద మైనఅరబిక్ భావలో నున్నవి. 
ఐనను ఇతని మాతృభాష. ఖ్వారిజ్ఞి అనబడు పురాతన 

టర్కీ భాష. అరబిక్ , సంస్కృతము లంబేకాక హిబు, 

సిరియాక్ , పహ్హావి, సాగ్గియన్ భావలలోకూడ ఇతడు 

అగాధ మైన విజ్ఞాన మును సంపాదించెను, ఇతనీవద్ద అత్యు త్త 

మమైన సంస్కృత [గంథాలయ ముండెను. అందలి 

[గంథముల నన్నిటిని ఇతడు మిక్కిలి కష్టపడి చది వెను, 

“నాకుగాని, అర్థము చేసికొని నాకు బోధింవగల పైందవ 

వండితులకుగాని పనికివచ్చు సంస్కృత గంథములు, ఎంత 

దూర .[పదేశమునందున్నవని నాకు శెలిసినను వాటిని 
నేకరించుటలో ఎట్టి [ళమమొనను, ఎంత ధనము వ్యయ 
మైనను నేను లెక్క జేయను,” అని అల్బెరూని అనుచుం 
డెడివాడు. పంజాబు పరినరములు దాటి, పురాతన భార 

తీయ విజ్ఞానమునకు కేంద్రమైన _ కాళీవట్టణమువరవై న, 
ఇతడు వెళ్ళియున్నటుల శెలియకపోవుటచే, సంస్కృత 
భాషయందును, భారతీయ పురాతన |గంథములయం 
దును ఇతనికి గల జ్ఞానము కొంత విచతముగా కనబడును, 

ఇతడు (వాసిన (గంథముల తెరతమ్యమును వివ 

తంచుట మిగుల కష్టము. కాని భారత దేశమునకు 
సంబంథిం చినంతవరకు, ఇతడు. వాసిన “అనరుల్ బఖయోాి 

అను (పురాతన దేశముల కాలనిరయము) గొప్ప 

[(గంథము, 

సుప్రసిద్ధగంథము - ఈ రెండును పురాతన భారతీయ 
విజ్ఞానమునందు అభీరుచికలవారికి మిక్కిలి ముఖ్యము 

లైన (గ్రంథము లని చెప్పవచ్చును, “కితాబుల్ _ హింద్” 

అను |గంథమును |వాయుటకుముందే, సంస్కృతము 

నుండి అనేక | గంథ ములను అరబిక్ భావలోనికి ఇతడు అను 
వదించెను. వీటిలో కపిలునినాం ఖ్యము, పత౦జలి గంథము 

ముఖ్య మైనవి, వెదములనుండి, ఉపనిషత్తుల నుండి, భగవ 

దితలనుండి ఇతడు విశేషముగా ఉదావారించెను. 

“కితాబులు = హింద్” అను [గంథమును సంకలన 

మొనర్చుటకు అల్బెరూనిని | పేరణముచేసిన కారణమును 
గూర్చిన వృత్తాంతము నాతడిట్లు చెప్పెను. ఒకప్పుడు 
టిపి ఫ్రిస్" (Tiflis) లోని అబుసాహిల్ ను అల్బరూని సంద 

రృించెను. ఆ తరుణమున దర్భనములనుగూర్చియు, మత 

ముల చరితను గురించియు చర్చలు జరిగను. మహమ్మ 

దీయులు అశని అభి పాయములతో నేకీభవింవశ రి, అపు 

డతడు వారితో ఇట్ల నెను. “ఇతర దేశీయుల సిధ్ధాంత ములను 

గూర్చియు, మతవిశ్వాసములను గూర్చియు మీకు తెలిసినది 

“కతాబుల్ = హింద్” లేక "ఇండికా అను 

మిక్కిలి తక్కువగా నున్నది. అందుచే మీరు ఆ సిద్ధాంత 
ములను తప్పుగా తెలియచెప్పుటకు చాలా అవకాశ 

మున్నది. వివరములు చాల తక్కువ దొరకుచుండుట 

వలన, _పరిళోధనము కూడ మిక్కిలి కష్టము”, అతడిట్లు 

చెప్పినను అక్కడ నున్నవారు, హిందువుల వేదాంత 
నాహిత్యములను గురించి వినుర్శింపదొడగిరి, అల్ఫెరూని 

చాల బాధపడి, “మీకు హిందువులనుగురించి పూర్తి విషయ 

ములు తెలియవు. హిందువుల విశ్వాసములను, (పవ రన 
మును గురించి యథార్థముగా తెలిసికొన దలచినచో, 

వారి మూల[గంథములను పరిశీలించుట అవసరము” అని 
ఉద్దోోపించెను. తరువాత జరిగిన నభలోకూడ ఇదే వివ 
యము |పస్తావనకు రాగా అల్బెరూనిని, ఆబునహిల్, 
హిందువులనుగురించి “నీ కేమి తెలియుోినని అడిగెనట! ఆ 

[వశ్న యే “కితాబుల్ _ హింద్” అను (గ్రంథ రచనము 

నకు మూల మయ్యెను, 

వెన చెప్పిన విధముగ హిందూ చేళమునుగురించి ఈ 
గొప్పదగు [గంథము యొక్క సంకలనమునకు పూర్వమే, 
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అల్బెరూనికి హిందువుల విద్యలయందుఎక్కు వ ఆస క్రి 

ఉండెడిది. భారతదేశములో అడుగిడుటకు పూర్వమే 

జర్జన్ వద్ద ఇతడు తన మొదటి (గంథాలలో నెంచదగిన 

“తూర్పు దేశముల కాలనిరయను” అను |గంథమును సంక 

ల్రిత మొనశ్చెను. హిందువులు కాలమును నిర్షయించు 

రీతి, వారి అధికమాసగణనా రీతులు, చం|దుని స్థాన 

ములు, జ్యోతిషము మొదలగువాటినిగురించి, ఈ |గంథ 

_ మునందు సమృద్దిగా విజ్ఞానము లభించును. మొత్తము 

మీద పురాతన కాలమునందలి అన్ని చేశములవారును, 

కాలనిర్ణయము చేయుటలో అవలంబించిన అన్ని పద్ధతుల 

గురించియు సమాచారము ఈ (గంథ మునందు కలదనుట 

నిక్కము. ఐనను ఇతడు సేకరించి, అచ్చటచ్చట ఇతర 

దేశీయ సంస్కృతులతో పోల్చుచు, భారతదేశ మునుగూర్చి 

(వాసిన నూతన విశేషము లన్నియు ఈ (గంథనామము 

సూచించునట్లు, ఇందు కలవు, [పొచీనమయిన భారతీయ . 

“వేదాంతమునుగురించి ఇతడు చేసిన వర్షనలు . అసమాన 

ములు. నంస్కృత సాహిత్యము, నాటి భారతీయుల 

ఆచార సంప్రదాయము యొక్క భౌతిక స్వరూపము, 

'ముదలగు విషయములను గురించి ఇతడు రచించిన 

అధ్యాయ ములు అపూర్వుములు. ఇతని వాదములు, 

(పతిపొదనలు, విషయ ప్రథానములు. తాను వర్ణింప 

దలచిన [ప్రజల యొక్క. మానసిక [ప్రవృత్తులను అనేకోదా 

పారణములతో ఇతడు విశదీకరించును. సంకోచము, పమ 

పాతము లేకుండ, హిందువుల సంస్కృతి ఇతడు చితిం 

చెను, సాధారణముగా |గంథమునందు [పతి అధ్యాయ 

ములో మూడుభాగములుకలవు. మొదటిభాగము అధ్యా 

యము నందలి ముఖ్యాశయమును (పతిపొదించును, 

రెండవభాగమున (అధ్యాయమున గల) విషయముపై గల 

సిద్దాంతములు, ఆ విషయమునందలి వివిభాంశములపై 

(పాచీన హిందూ[గంథ ములనుండి ఉద్ధ్భృతము లైన వాక్య 

ములు ఉండును. మూడవభాగమునందు, భారతీయ 

సిద్ధాంతములను, (గీకులు, పారళీకులు మొదలగు ఇతర 

(పొచీన దేశీయుల సిద్ధాంత ములతో పోల్చి ఇతడు పరిశీ 

లించును. ఇతని (గంథములందు విషయసంప త్తి కలదు, 

భాషయందు అసమ్మగత, పునరు క్తులు ఉండవు. విషయ 

(పతిపాదనము నిపుణముగా నుండును. వై నచెప్పిన విధ 
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 ఉ త్రమమును, 

ముగ “కితాబుల్ హింద్” ఒక్క_శు ఇతడు భారతదేశ 

మును గురించి |వాసిన |గంథము కాదు. బత డీ దేశ 

మును గురించి (వానీన గంథములు ఇరువదివరకు కలవు, 

వీటిలో కొన్ని నంస్కృళానువాదములు. మరికొన్ని 
[గంథ ములు ఆద్యములయిన సంకలనములు, ఎాటికి 

విశ్వాన్యమునయిన ఉపా దేయసామగి 

(data) ఆధారము, 

మహమ్మదు కొడుకయిన సుల్తాన్ మనూద్ పోవణలో 

1080 వ నం, న అల్ప్బెరూని రచించిన “కానూన్ మాస్ 

ఉది అను ప్రఖ్యాత గంథ మే ఇతడు (వాసిన వాటిలో 

నెల్ల ఉద్గ్యంథమని చెప్పవచ్చును. తండివలెనే ఇతడు 

విద్యాపోషకుడు. ఈ ఉద్గంథమును అల్బెరూనీ మసూద్ 

నకు అంకితము చేసెను. (పకృతి శాత్రములకు సంబం 

ధించిన పుస్తకము లెన్నియో అప్పటికే అతడు (ప్రచు 

రించియుండెను, ఈ విశాలమయిన ఉవ భూఖండమంత 

యును ఒకప్పుడు నీటియం దుండెననికూడ అతడు ఊహిం 

చెను. |గీకులయొక్క_యు, భారతీయులయొక్కయు 

ఖగోళశా(స్త్రములందు అనంతములై న పరిళోధనములు 

కూడ ఇతడు జరిపెను. మనూద్, “గజినవీ సింహోనన 

మును అధిష్టింపగా, తన ఖగోళశాస్త్ర విజ్ఞానమును నమీ 

కరించి కొత్త సిద్దాంతములు చేయుటకు అనువయిన 

కాలము ఆసన్న మ య్యునని _ అల్బెరూని భావింనెను. ఈ 

మొ త్తము పు స్తకములో నాలుగు సంపుటము లున్నవి. 

ఇందు ఖగోళ - వెజ్ఞానిక శా స్త్రములకు సంబంధించిన 

గూఢ వివరములు కలవు. ఇది అము[దితముగానుండుట, 

కొంతవరకు మొత మే అనువదింప బడుట, దురదృష్టము. 

ఇప్పుడయినను ఇది ము దింప బడినచో బాల సము 

చితముగా నుండును. _ మొ_త్తముమీద ఈ “కానూన్” 

అను (గంథము, (తికోణ మీతిశా(న్ర్రము, భెతికభూగోళ 

శాస్త్రము, ఖగోళశా(న్ర్రము మొదలగు శ్యాన్ర్రములందలి 

విషయములను (పతిపాదించునదే, అల్ఫెరూని కాలము 

నాటి వివిధ విషయములను గురించిన విజ్ఞానమునకు ఆధి 

క్యమును చేకూర్చు చున్నది. తన ఈ గొప్ప [గం థా రంభ 

మున ఇతడు ఈ విధముగ (వా సెను. ఏ శాస్త్ర విషయ 

మున నయినను పతివ్యక్షియి నెర వేర్పవలనిన కర్తవ్య 

మును నేనును -నెర'వేర్చితిని, పూర్వులు అందిచ్చిన ఆద్య 



అల్బేనియా 

మయిన విజ్ఞానమును కృతజ్ఞతతో స్వీకరించితిని. నాకు 

తోచిన తప్పులను నిర్భయముగా దిద్దితిని. నన్ను 

అనునరించు ఉత్తరకాలికుల ఉపయోగము కొరకు 

నా పరిళోధనా ఫలితమును (వాత రూపమున రకించి 

యుంచితిని. 

ఒకప్పుడు అంగీకరింబడిన సిద్ధాంత మునకు వ్యతిరేక 

ముగా భూమి గుండముగా నున్నదని ఊహింపబడినది. 

మహమ్మదు యొక్క అఆజ్ఞానమందున్న మహమ్మదియ 

ఖగోళ శ్యాస్త్రజ్ఞులు మధ్యాహ్న శేఖ యొక్క వృ త్ర్తాంళ 
మును (arc of the meridian) కొలుచుటకు [ప్రయత్నిం 

చిరి. కాని క్లిష్టమైన త్రికోణమితి శాస్త్ర పద్ధతితో 

పూర్ణమునందలి తప్పులను సరిదిద్ది భూమీ యొక్క 

వ్యాసార్థమును, వ్యాసమును, పరిధిని కొలిచి, దిజ్బండ 

లము యొక్క లోతును ఆధారము చేసికొని ఖగోళము 

యొక్క పూర్తి వి స్టీర్ణమును, ఘనఫలమును (701226 
నిర్ణయించు గౌరవము అల్ఫెరూనిే దక్కెను. పంజా 

బులో ఉన్న నందానా అను శిఖరము యొక్క ఉ[చ్చి తిని 

(Altitude ఆధారము చేసికొని ఈ గణనలు (021014) 

tions) నిర్లయింప బడినవి. అల్బెరూని నిర్ణయించిన భూమి 

వ్యాసార్థము నేటి గణనలకంచు డెబ్బదిమైళ్ళచే తక్కు 
వగుచున్నదనుట స్పష్టము. నేటి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులకు 

లభ్యమగు కొలతపరికరముల సాయములేకుండ అళ్ళె 
రూని ఈ నిర్ణయము చేయగలుగుట ఆళ్చర్యకరము. 

“రానూన్ మసూద్” అను [గంథ మునందలి మూడవ - 

భాగమునందు త్రికోణమితి శాన్ర్రమునకు సంబంధిం చిన 
ఆకృతులు, | తిజ్య, (Sine) జ్య, (cosine) స్పర్శ రేఖ 

మొదలగునవి |పతిపాదింవబడినవి. ఇతడు ఛారతచదేళ 
ములో ఉద్భవించిన కొన్ని సిర్ధాంతముల నాధారముగా 

గొనియున్నట్లు కనిపించును. ఐనను యథా[కమమయిన 
ఆధునిక రూపమును వాటి కొనగినవా డితడే, వర్తుల 
స్తంభాశారము కలిAన (astrolaba) అను దూరనిర్హయ 

సాధనమును ఇతడే కనిపెళ్లైను. ఈ పరికరము యొక్క 
సవోయముతో నత తాదులను (Heavenly bodies) పరిశీ 

లింపగలుగుట యేగాక, దూరమునందలి వన్తువుల యొక్క 
ఎత్తును, దూరమునుకూడ అల్బరూని నిర్ణయింపగ లైను. 

ఘనమూలము, నివృత్తి (260, అనుపాతము (010001 
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tion), సంధ్యా కాలము, [గ్రహణములు తెలిసికొను పద్దతి 

కూడ అల్బెరూని కనిపెళైను. తోకచుక్కలు ఉత్పాత 
ములు మున్నగు అనేక విషయముల జ్ఞానమునందు 

ఇతడు నిష్ణాతుడు. వీటిలో ఒక్కొక్క- విషయమే పరి 

శోధకుని యావజ్జీవమును హారింపదగి యున్నది, 

అల్బరూని అన్ని కాలములకు చెందిన అత్యుత్తమ 

శా స్త్రజ్ఞులలో నొకడుగా నిన్సంచేవాముగా పరిగణింపబడ 
దగినవాడు. మరియు భారతీయ విజ్జానమునందత 

డొనర్చిన పరిళోధనములు, [వదర్శించిన విపుల దూరదృష్టి, 

పరాభిపాయ నహిష్షుత, మున్నగువాటిచే భారత దేశ 

మునకును, నాటి ముఫ్రాిము రాజ్యములకును మధ్య 

అతడు దృఢ మైన సంబంధానుబంధములను కల్పించిన 

వాడు నె యున్నాడు. 

హచ్. కె. షె. 

అల్వేనియా = ఇది ఐరోపాఖ౦డము యొక్క 

ఆగ్నేయభాగములో బాల్కన్ ద్వీపకల్పమునందు వడి: 

యాటిక్ సము[దతీరముననున్న రాజ్యము. దీనికి పళ్చిమ 

మున వడియాటిక్ సముదమును, పూర్వో త్తరభాగము 

లలో యుగో స్టేవియాయు, దవిణనున (గీనును ఉన్నవి. 

దీని వైశాల్యము 10,629 చ. మె. జనసంఖ్య 18 

లతలు. ఇది పర్వతమయమగు దేశము. నముదతీరమున 

మా(తము సారవంతమయిన సన్నని మెదాన మున్నది, 

ఉత్తరదిశయందుగల పర్వతములు సుమారు రి వేల అడు 

గుల ఎత్తుగలవి. ఉత్తరభాగములో “డిన్” అనునదియు 
దతీణమున “వొయుట్సా” అనునదియు, [పవహించును. 

“మ్ముంబి” అను మరియొక నది అల్భేనియా నట్టనడుమ 
భాగములో (పవహించుచు, దేశమును శకెండు భాగము 

లుగా విభజించుచున్నది. ఉత్తరార్థములో “ఘెగ్” భాష 

మాట్లాడువారు, దకిణార్గములో “టోేస్,” అను భాష 

మాట్లాడువారు నివసించుచున్నారు. 

అల్బేనియా పర్వతమయమగు దేశము అగుటవలన 
ముఖ్యనగరములను కలుపు కొలదిపాటి రోడ్డు తప్ప వేరు 

రాకపోకల సౌకర్యములు లేవు. డురాజో, వలోనా, 

సారాండే, అనునవి ఏడియాటిక్ తీరమున ముఖ్యమయిన 
శేవుపట్టణములు. రాజధాని “న్మూటారి”. అది ముప్పది 

వేలజనాభాగల నగరము. కోరిట్సా, ఎల్బాసాని, ఆర్లిరో 



కాస్ట్ర)౯, చెరాటి పెర్కొనదగిన నగరములు. 
ఓ 

వండును. 

ఇవికాక 

వ్యవ 
సాయమే జనుల (పథాన వృ ర్తి. గోధుమలు, పాగాకు 

ఇతర ఛాన్యములును పండును. ప త్తికూడ కొలదిగా 
ఇటీవల దేశములో పరి[శమలుకూడ అభివృద్ధి 

చెందుచున్నవి. రాగి, బొగ్గు ముఖ్యమయిన ఛాతువులు. 

చె టోలియం, లిగ్న్నెట్, అలు మోనియం, 

చైనికవార్తా పతికలును, 

ఆస్ఫాల్లు కూడ లభించును. పెటోలియం ఉత్పత్తి బాగుగా 
కు నో 

పెంచుటకు |పయత్నములు సొగుచున్న వి, 
1951 లో అల్బేనియా [ప్రభుత్వము ఒక పంచవర్ష 

[పణాళికను సిద్దము చేసికొని చానిపకారము ఉత్పత్తి 

"పెంచుటకు కృపి. చేయుచున్నది. 

జ్ - 

నిర్మూలన మునకు అనేకము లై న వయోజన విద్యా! పణా 

శికలు అములుపరచుచున్నారు. అయినను, నిర క-రాన్యత 

దేశములో ఎక్కువగానే ఉన్నది. దేశమందంతటను 12 

20 ఇత రప (తికలును కలవు. 

అన్నియును [వభుళ్వాధనములోనే ఉన్నవి. 

భాష: జనులభాష అల్బేనియన్ భామ. ఇది ఇండో 

యూరోపియన్  భాషూ కుటుంబములోని ఇల్రీరియ౯ా 

తెగకు చెందినది. ఘెగ్, టోనస్క్ ఆనునవి రెండును 

మాండలికములు, ఉత్తర దేశస్థులందరు 'ఘెగ్ ను మా ట్లూడు 

దురు, దాతిణాత్ఫుల భాష టోక్కొ. మరియు, . “రతిణ 

దేశములో (గీకుఖాషమాటాడు 

1055 వ 

నాటికి 11.1 బిలియను లెక్సు 

విలువగల వ్యవసాయ పదార్థ 

ముల ఉత్పత్తిని; ర. 2 మిలి 
యను లెక్సు విలువగల పారి 

(శామిక వస్తూతృత్తిని చేయ 

వలెనని అంచనా వేయబడినది. 

గనులనుండి ధాతువుల (తవ్వ 

కముకూడ ఎక్కువ చేయు 

చున్నారు. చేశములో భూ 

సంప్పరణలు అమలుపరచినారు. 

1954 వ సంవత్సరములోనే 70 
చేల సేద్యపు భూఖండములు 

భూమిలేని రైతులకు పంచి పెట్ట 

సంవత్సరాంత ము వారుకూడ కొందరున్నారు. 

జనులలో 66% ముస్లి ములు, 

28% గకు ఆ ఆర్థో డాక్క్సు 

౩_)న్నవులు. 11% రోమకళా 

క్యాథలిక్కులు ఉన్నారు. 

(ప్రభుత్వము : అల్బేనియా 

కమ్యూనిస్టు 

రాజ్యము, 

(పజాస్వామీక 

క్ట మ్యూ నిను 
. లం 

పీపుల్చు రిపబ్లిక్” (ప్రభుత్వము 

కార్మికుల చేతులలో ఉన్నది. 

'చేళను 1 0జిల్లాలుగా విభజింప 

బడి ఉన్నది. 17 ఏండ్లు నిండిన 
౧౧ 

బడినవి. 1954 వ సంవత్సరపు 

బడ్జెటు అంచనాల [పకారము అల్బేనియా ఆదాయము 

1020 కోట్ల లెక్సులు. వ్యయము 990 కోట్ల ెక్సులు. 

(60 లెక్సులు= 1 డాలరు.) 

విద్య : ఈ దేశములో విద్య పభుత్వాధీనములో 

ఉన్నది. బొలబాలికలందరు ఏడు సంవత్సరముల నిర్భంధ 

(బాథ మిక విద్య పొందుదురు. ఇచ్చట సుమారు బి వేల 

5 వందల [పాథమిక పాఠశాలలు కలవు. ము ఖ్యపట్టణ 

ములలోను, జిల్లా కేందదములలోను పెక్కు సెకండరీ 

పాఠశాలలు కలవు. ఇచ్చట విశ్వవిద్యాలయము లేదు. 

నిరకరాసన్య తా వృ త్తివిద్యాసంస్థలు మూడు కలవు. 

(స్రీ పురుషు లందరకును 

వోటింగు వాక్కుకలదు. 10 
చేల జనాభాకు ఒక (పతినిధి 

అత్య కి ఒం జో 33 Fed 

చొప్పున ఎన్ను కొనబడి *ఎపుల్సు ఎసంబ్రి ఏర్పడును. 

(పధఛానమం। తికాక పదుగురు మం|తులుగల మం| తిమండలి 

పరిపొలనమును నిర్వహించును. 1954 నుండి మవా 

మఠ్ షెహూ ప్రే భానమం త్రిగా ఉన్నాడు. 1958లో 
హోజీలెచీ (1261 Lechi) § పీవుల్సు | అ నెంబ్లీక అధ్య, కుడుగా 
నియమింప బడను. 

చరిత్ర : |పాచీన ఇల్లీరియా మరియు ఎపిరస్ (పొంత 

ములతో కలసి ఉన్న అల్బేనియా |కీన్తునకు పూర్వము 

నుండియే ఎందరో పాలకుల అధికారములో ఉండుచు 

వచ్చినది, కాని ఎవరి అధికారమైనను తీర పాంతములశే . 
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అల్బేనియా 

పరిమితమై ఉండెడిది. కాని అంతర్భాగములోని కొండ 

జాతులవారిని లోబరచుకొనలేకపోయినది. ఎవీడామ్నస్ , 

అపొలోనీయా తీరనగరములు, కార్భా, కార్నిత్ రాజ్య 

ముల వలనలుగా ఉండెడివి, లోపలి కొండజాతుల నర 

చారులు స్వతం[తులుగా నే ఉండెడివారు. క. పూ. లీ వ 

శతాబ్దమువరకు అల్బేనియా ఉన్నత దళకు వచ్చినది. ఆ 

తరువాత మాసెడోనియా, రోమను దేశముల పరన్పర 

ఘర్షణలో రాపిడిప డెను. కీ. శ, మొదటి ళతాబ్దము 

నాటికి పేరునకు మాత్రము ఇది రోమన్ పరిపాలనలో 

ఉండినది. 5 వ శతాబ్దములో “ఆస్టోగగోత్స్” (తూర్పు 

జర్భనులు) ఈ దేశమును అకమించిరి. మొదటి జస్టిని 

యన్ చ్మకవర్షిచే జయింవబడి ఈ దేశము ₹€5 లో 

బి జాంశు న్ సా్యమాజ్యములో నొక భాగమైపోయినది. 

కాని అప్పుడుకూడ తీర[పాంతములవరకే విజేతల పరి 

పాలన పరిమితమయి ఉండెడిది. 

11 వ శతాబ్దము తరువాత అల్బేనియా అంతర్జా 

తీయ సంఘర్షణలకు రంగస్థల మైనది. 1082 లో రాబగ్దు 

గ స్కాడ్ యొక్క నాయకత్వమున నార్మనులు జై జాం 

మైన్ సామాజ్యముతో పోరునకు దిగిరి. 1272 లో 

'నేపుల్సు రాజయిన మొదటి చా్దెను అల్బేనియా రాజ 

య్యెను. డురాజోశేవు వెనీస్ అధి కారములోనికివచ్చెను. 
తరువాత కొలదికాలమునకు అల్బేనియా టర్కీ వాస్త 
గత మయ్యెను. అల్బేనియా జాతీయ వీరు డయిన 
స్కాండర్ బర్లు టర్కీ వారిని తీవముగా (పతిఘటించెను. 

వెనీస్, నేపుల్సు రాజ్యములు అతనికి తోడ్చిడినవి. 1478 
నాటి టర్కీలో ఆటోమన్ స్నామాజ్యము ఏర్పచడెను. 
అల్బేనియా, ఆ స్న్మామాజ్యములో చేరిపోయినది. డురా 
జోనును, 1501 వరకు వెనీస్ వారు తమ చేతిలో నిలుపు 
కొనిరి. ఆటోమన్ సామాజ్యాధి కారము చాలకాలము 
సాగినది, ఈ కాలములోనే అధిక సంఖ్యాకులు శస్లాం 

మతమును స్వీకరించిరి. 

1912 లో మొదటి బాల్కన్ యుద్ధము జరిగెను. 
దానితో అల్బేనియా వారికి స్వాతం త్య సంపాద నావ 

కాళము లభించినది, అంతర్జాతీయ సంఘ మొకటి అల్బే 

నియా సరివాద్దులను నిర్హయించినది. ఇంతలో 1918లో 
రండవ బాల్క ౯ యుద్ధము తటస్థించెను. తతృలితముగా 

అల్బేనియా సర్చులచే ఆ|కమింపేబడెను, 1914 లో విలి 

యమ్అను నతడురాజయ్యును. అతని మం తి ఎసాద్ పాషా 

అనునతడు రాజును తరిమివేసి తానే పాలకుడ య్యెను, 

ఇంతలో మొదటి (ప్రపంచ మహా సంగామము (వారంభ 

మయ్యెను, సర్చులు, గీకులు, ఇటాలియనులు ఆల్ఫెని 

యాను ఆ|క్రమింప మొదలిడిరి. 1916 లో బల్లేరియనులు 
ఆస్ట్రీ)యనులును ఈ దేశములో వవేశించిరి, యుద్ధము 
ముగియు వరకు అల్బేనియా రణరంగముగా నుండెను, 

1025 లో అవహాముదుజంగు అను ముస్లిం నాయకుడు - 

' తాను అల్బేనియా రాజునని |పకటించుకొని నిరంకుశ 
ముగా పారించెను. రెండవ (ప్రపంచ మహో నంగామము 

[పొరంభము కాగానే అల్బేనియా మరల: యుద్ద రంగ 

ముగా మారెను, 1989 లో ఈ చదేశమువె ఇటలీవార్శు 

దురాక్రమణ జరిపిరి. ఇటలీ రాజైన మూడవ ఇమ్యాన్యు 

యల్ చక్రవర్తిగా (పకటింపబడెను. 1940 లో ఇటాలి 

యనులు [(గీనుపయి దాడిచేసిరి, దవీణ అల్బేనియా రణ 

రంగముగ మారెను, దేశమున ఫాసిన్లు వ్యతి రేక వర్గము 
లేర్పడెను. స్వాతం |త్యము కొరకు ఇటాలియనులపయి 
గొరిల్లా యుద్ధము సాగించిరి. వీరిలో ఎన్వర్ వోక్సువో 
(Envar Hoxha) అను నతని నాయకత్వమున వామ 
పక్షము పర్చడి విజ్బంభించినది. 1946 వరకు వోక్సువో 

సైన్యములు అల్బేనియాలో చాల భాగమును ఆక్రమించి 
1946 సం. 11 జనవరినాడు “రిపల్చిక్ "గా (పకటించెను, 

హాక్సువా అధ్యక్షతలో కమ్యూనిస్టు | పభుత్వము ఏర్ప 
డెను. నాటినుండియు ఈ చేశమును నియంతగా 

హోక్సువో పరిపాలించుచున్నాడు. 1946 నం. మార్చి 

7వ తేదీనాడు నూతన రాజ్యాంగము ఆమోదింప 
బడినది. నాటినుండి అల్బేనియా సోవియట్ కూటమిలో 

చేరిఉన్నది. యూగోస్తావియా సోవియట్ రష్యునుండి 
విడిపోయిన తరువాత అల్బేనియాకూడ యూగోస్తావి 
యాతో విడిపోయి ఆర్థిక ముగాను, వ్యాపార దృష్టిలోను 

చాల 'చిక్కులపాలయినది. 1954 వ సంవత్సరములో 

యూగోస్తావియాతో స్నేహపు ఒడంబడిక చేసికొన్నది. 
1946 నుండి నిరాఘాటముగా - సౌగుచు వచ్చిన 

వోక్సువో (ప్రభుత్వము 195కి లో కూలిపోయినది.. 
4 రా 
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అద్య అల్లసాని పెద్దన :_ స్వారోచిష మనుసంభవ 

కర్తగా అల్లసాని పెద్దన యాం (ధసాహిత్య. లోకమున 

సుప్రసిద్ధుడు. ఈయన నందవరీక (బాహ్మణుడు. బుగ్వేది. 

ఆశ్వలాయన సూతుడు. వశిష్థసగో।త్రుడు, తం|డిసేరు 

చొక్క_నామాత్యుడు, బళ్ళారి మండలమునందలి *'దొరా 

లయము” లేక *దోరాలి యను [గామ మీ కవి జన్మ 

ఫొన్ మని జన [కుతి కలదు. ఈతని బాల్యమునుగూర్చియు 

విద్యాభ్యానమును గూర్చియు నున కంతగా తెలియదు, 

శఠకోపయతి తనకు గురు వని తెలిపి, మనుచరిత పీ థ్రి 

కలో "పెద్దన గురుస్తుతి కావించెను. తన కవిత్వము శఠ 

కోపయతి పసాదాసాదిత మని యితడు వాకొ నెను. 

శిష్యుడయిన పెద్దన కీ శఠకోపస్వామి వాయ గీవ 

మం|తము నుపదేశించెననియు, త్మత్పనాదమున నతనికి 

కవితాధార సిద్ధిం చెననియు గొందరు (వాసిరి. పది ఎట్టు 

న్నను విద్యాభ్యాసానంతరమున బెద్దన యెట్లో కృష్ణ 

రాయల యాస్థానమును జేరి అష్టదిగ్గజములలో నగ 

గణ్యుడని. ఛేరొందెను. పారిజాతాపహరణ కర్త యగు 

నంది తిమ్మన, రాజశేఖరచరి.శమును రచించిన మాదయ 

గారి మల్లనయు, కాళవా స్తీ మాహోాత్మ్య్య రచయిత యగు 

ధూర్జ్దటియు నితనికి నమకాలికు లగుటయేగాక, రాయల 

యాస్థానమునందే యుండిరి: అష్టదిగజములలోనివా గే 

యగు మాదయగారి మల్లన్నయు వసుచరి[త కర్త రామ 

రాజభూషణుడును, ెద్దనకు శిష్యులని (పసిద్ధి, 

సంస్కృ తాంధ ములయందు పెద్దన గొప్ప వండి 

తుడు; కర్గాటక ' భాషా వరిచితియు కలవాడు. పురా 

జాగ మేతివోస క థార్థ్మశుతియుతుడు. చతుర్విధ కవితా 

విశారదుడు. చతుర వచోనిధి, కవి పండిత మండిత మగు 

నిండుసభలో నసమాన మగు నాశుకవితాధోరణిచే 

సాహిత్య సమరాంగణ సార్వభౌము" డగు కృష్ణరాయ 
లను మెప్పించి, బిరుదు గండ పెంజేరమును తన పాద 

మున తొడిగించుకొనిన మేటి. ఆస్థాన కవి శేస్టుడుగను, 

పరీజాధి కారిగనుఉండియు ఈర్చ్యారహితు డ్రై యనేకాం|[ధ 

కవులకు రాయలచే సన్మానము చేయించిన యుదార 

అల్లసాని పెద్దన 

యితనిపట్ల నన్వర్థమైన ట్లన్యులయెడ కాలేదు. . తన 

పోషకుడగు రాయలచే నితడందిన గౌరవ మసాధార 

ణము. ఈ కవి యెదురయినచో రాయలు తన మదకరీం 

[దము డిగ్గి కేలూత యొసగి యెక్కించుకొను చుండెనట 

మను చరిత్రమును కృతినందు వేళ పల్టకిని తన కేలబట్టి 

యెశ్తెనట, ఇంతమా|త మేకాక రాయ లితనికి నడిగిన 

సీమలం దనేశాగహారములిచ్చి మన్నించెను. విశేషముగ 

రాజనన్మానము లందిన యాం|ధ కవులు (శ్రీనాథ, "పెద్దన 

లిరువు రే. 

(శ్రీనాథుని వలెనే పెద్దనయు యొవనమున సమస్త 

భోగభాగ్యము లనుభవించెను. కాని వార్ధక్యమున నతని 

వలె నిడుమల బడలేదు. రాయలు పెద్దనకొసగిన యగ 

వారము లనేకములు. వానిని జీవితాంతము చాననుభ 

వించుశేకాక, కోకట [గామమునకు “శ్ఞభ్రర్లో పప్పురి మని 

"పేరు పెట్టి దానిని దేవ బాహ్మణుల క[గహారముగా 

నొసగి పెద్దన తన గురుభక్తిని పకటించుకొనెను, శఠకోప 

యతికి శిష్యుడయిన పిదప నీకవి వైష్ణవ మశాభిమానిగా 

మా అనని తెలియుచున్నది. అట్ల య్యు నితడు పరమత 

ద్వేషము లేక యదై్వైతభావము గలిగియుం జెను. పెద్దన 

తన య్శగహారములలోని కొంత భూమిని శివకేశవులకు 

నిరువురకును ధూపదీప నై వేద్యాది అంగరంగ భోగము 

లకు చానముచేసి యుండుటయు, మనుచరి| శాదిలో 

నీశ్వరస్తుతి గావించుటయు నిందుకు తార్కాణములు. 

(పభువులవలన నగవోరములు పడసిన కవులు పలువురు 

కలరు. కాని వారిలో ననేకములను 'దేవబాహ్మాణ విని 

యోగమునకు శానన పూర్వకముగా చానముచేసిన 

యాం|ధ్ర కవిశిఖామణి పెద్దన యొక్కడే! పెద్దన మను 

చరి|త్రమను [పబంధమును మాత మేకాక వారికథా 

సారమను (గంథమునుగూడ రచిం చినట్లు రంగా ఠాట్బం 

దాదుల వలన తెలియుచున్నది. కానీ యీ [గంథము 

. లభింపలేదు. ఇవికాక 

_ శీలుడు. (శ్రీకృష్ణదేవరాయ లతనిని “ఆం|ధకవితా పితా. 

మహ” బిరుదముతో బహూకరించెను. ఈ బిరుదము పెద్ద 

నకు పూర్వమునను, పరమునను నున్న బేయైనను నిది 
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యితడు సీసపద్య శతకమును _ 

రచించెనని కొందరును, రామ స్తవరాజము, 

సిద్ధాంతము అను మరిరెండు కృతులను (వా సెనని కొంద 

రును (వాసిరి. కాని వఏనినిగూర్చి మనకేమియు తెలి 

యదు. సత్యావధూ ప్రిణనాది సంస్కృత [గంథములు 

“అము క్త మాల్యది యను నాం|ధ |పబంధ ముగూడ 

అదె. వ్రత 



అలసాని పెదన 
గా ది 

జ! 
తు ద్దన విరచితములేయని వూ ర్వలా కణికులును, 

వ్యాఖ్యాతలును (వాసిరి. ఈ (వాతలు నిజము కావనియు 

[గంథముల రచించెననియు (శ్రీకృష్ణ దేవరాయ లే పె 

నాధునిక పండిత విమర్శకులు నిర్ధారించిరి. అనేకులు దీని 

నామాదించిరి. 

పదునారవ శతాబ్దమునకు పూర్వపు టాం[ధకవు 

లందరును నన్నయ మార్గము ననుసరించి సంస్కృత 

పురాణములనో, కావ్య నాటశకాదులనో తెనిగించుచు 

నాం సారస్వతము నభివృద్ధి కావించిరి. కాని వీరు 

స్వతంత్ర రచనలకు పూనరయిరి, ఇట్టి యెడ పదునారవ 

శతాబ్ది ఆరంభ మున అల్లసాని పెద్దన మనుచరి[తమును 

రచించి |వబంధ కవులకు మార్గదర్శి యయ్యెసు. మను 

చర్మితమున శే స్వారోచిష మనుసంభవ మనునది నామాంత 

రము. ఇందలి కథ మార్కండేయ పురాణాంతర్గతము. 

ఈ పురాణమును చెద్దనకు పూర్వుడగు మారనకవి శెని 

గించెను. ఇయ్యుభయ పురాణముల ననుసరించి "పెద్దన 

మనుచరితమను మహా [ప్రబంధమ్మును రచించెను, 

మూలములోని కథను చాలవర కీకవి యథాతథముగ 

౧ కొనెను. జౌచితీ పోషవణమునశై కొన్ని చిరుమార్చులు 

'కావించెను. స్వారోచిషుడను ద్వితీయ మనువు యొక్క 

జన్మ వృత్తాంత మీందలి యితీవృత్తము. ఈకథ మూలము 

నందు స్వారోచిషుని పితరుడగు స్వరోచి యొక్క సంభవ 

మునకు పాతుభూతమగు వరూధినీ [వవరుల వృత్తాం 

శముతో |పారంభమయి, స్వారోచిషునకు మనుత్వము 

సిద్దించుటతో ముగియుచున్నది. పెద్దనయు నీకథ నిశ . 
థి టఏ ౧ 

చితించెను. ఈ కారణముననే కొందరిందు వనై్వక్యము 

లేదనుటకు వీలయ్యెను. కాని నాటకములందిది పాటింప 

బడినంతగా కావ్యములందు పాటింపబడక పోవుటచేత 

దిని యొక లోపము కాజాలదు.. పురాణ కథనే చేపట్టినను 

పెద్దన యిందు లాక్షణిక నిర్షిషములగు నషాదళ వర్తన 
© . దలు లు ళం 

లను సందర్శ్భోచితముగా కల్పించి మిక్కిలి రనవంత 

ముగా వర్షించి మూలకథను నాల్లులెట్లు, పెంచి మను 

చరితము నొక స్వతంత్ర (పబంధముగా నిబంధించెను. 

ఇందలి వర్ణనములలో  పెక్కులు న్వకపోల కల్పితము 

లగుటచే నిది యనువాద (గంథముకాదు. కథ పురాణ 

(ప్రసిద్ధమగుటవలన కల్పితమునుకాదు, ఇందలి [ప్రధాన 

రసము శృంగారము. ఇతర రసములును యధోచితముగ 

పోషింపబడెమ. మొదటిదగు [పవర వరూధినీ వృత్తాంత 

మును పెద్దన మిక్కిలి మనోవారముగను రనవంతము 

గను రచించి కృత కృత్యుడ య్యెను. రససమంచిత కథ 

లతో కూడిన స్వారోచిషమను సంభవ కథను చతుర 

రచనతో |ప్రబంధముగ రచించుటయే కృ తిభ ర్త 

యొక్కయు కృతికర్త యొక్కయు ఉద్దేశమని మను 

చరిత పీఠిక వలన తెలియుచున్నది. 

కవి యిందు నాటకఫక్కి ననుసరించి కూర్చిన వరూ 

ధినీ [పవరుల నంభాషణము హృచ్యాతివ్భాద్యము, ఇట్టి 

నంభావణములు, సంవాదములును కల సందర్భము 

ల్మీపబంధమున మరికొన్ని గలవు. ఐనను |పవరవరూధినుల 

సంభాషణ రూపపద్యములు పెద్దన రచనాచాతుర్యము 

నకును జొచికీనిర్వహణ నై పుణికిని చక్కని నిదర్శన 

ములు, అందును వారి తొలిసంభాషణములోని “ఎవ్వతె 

వీవు “ఇంతలు కన్నులుండ' అను రెండు పద్యములును 

శెండు రత్నములు. ఉత్కృష్టమైన వ్యంగ్య వై భవళోభిత 

ములు. 'అల్లసానివాని యల్లిక జిగిబిగి” వీనియందు పరా 

కాస్టనంది వ్యక్రావ్య కృముగా కాననగును., (పవరునివాత 

యాంధసాహిత్యమునందు. విశిష్టమైనది. ఆతని మనోజ్ఞ 

మూర్తి, ధర్మకర్మదీత, ఏకపత్నీ వతము, పరన్త్రీవై ము 

ఖ్యము, శాంతరస మొల్కు (బహ తేజన్సు, వైరాగ్య 

వహ్ని తప్లమై పుటములుబేరిన యతని మనోనై శృల్యము 

మున్నగు ధీర శాంతగుణములు మనుచరిత [పథమ 

ద్వితీయాశ్వానములలో కన్నులగట్టినట్లు చి|త్రింపబడినవి, 

ననవిల్లు శొన్ర్రంపు మినుకులను - వెన్నతో నభ్యసించిన 

(పోడయగు వరూధినీ వచ్నోవై దద్ధ్యమును కామళాస్తో) 

పాధ్యాయిత్వము[కింద కట్టివేసిన అకాముకు డితడు. 

ఆమె మేని జవ్వాది పసగదంబించు నొడలు గడిగికొని 

వార్చి 'శుచిమైన వాననారహితుడు. ెద్దనవంటి సిద్ధ 
వాస్తుని చేతిలో పడుటచేత |పవరుడు శేవల్మపబంధ 

మాగత్రోపజీవి కాక, యాంధుల . హృదయ।|పసంచమున 

శాశ్వత సజీవవ్య క్రిత్వమును సంపాదించుకొన గలి గెను. 
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దేవ వేళ్యయగు వరూధినియందు, తాము వలచినవారిని 

వలలో వె చుకొనుటకై వారవనిత లుపచరించు వగలు. 

వలపులు చూప్తి' యవి నిమవృలము లె నపుడు వానిని 



లకు మార్చి, (ప్ర్రీస్వభావము నత్యంత సహజముగ చితిం 
చెను. కావుననే “పాటున కింతులోర్తుక యని "పెద్దన 
[వాసిన పద్యము ననుసరించి తర్వాతి (ప్రబంధములలో 

రోదనపద్యము అనేకములు పుట్టినవి. 

_ త్వకీయాశ్వాసమున మాయా పవరుని వంచకన్వభావ 

మును [గంథకర్త నేర్పుతో జిత్రించెను. ఈ |వబంధము 

నందలి మొదటి మూడాశ్వానములు రనవ త్తరములు, 

మధురభఖావ విలసిత చతుర కవితాళోభితములు. నాల్గవ 

ఆశ్యాసమునందలి న్వరో.విక్భత మైన వేటయంతయు 

"పెద్దన కల్పించినదే. పెద్దన శృంగారశాకుంతలములోని 

వేట ననుసరించి దీనిని 

భాషయు శైలియు [పత్యేకమై యుండుటయేగాక 

యిది కవియొక్క లోకజ్జానమునకు గీటురాయివంటిది. 

మనోరమా వృత్తాంతము నీయాశ్వానముననే కలదు. 

మనోరమా స్వరోచుల వివావాము సంపదాయాను 
సారముగా విపులముగా వర్ణింపబడినది. కడపటి దగు 

నారవయాశ్వాసన మున కళావత్యాదుల శాప మో చనము, 

స్వరోచితోవారి పరిణయము, వనచేవతయందు స్వారోచి 

జననము, తపన్ను, విష్టుసావాత్కారము, స్వారోచికి 

మనుత్వసిద్ధి, అతని రాజ్య పరిపాలనము అను విషయ 

ములు కలవు. 

ఈ |ప్రబంధమున సందర్భానుసారముగ ననేకనీతు 

లుపచేశింప బడినవి. చతుర్ధ పురుషార్థకామి యగు వైదిక 

గృవాస్థునకు [పవరు డాదర్శ పురుడు. |ప్రవరసిద్ధుల 

నంభాషణమునందు గార్హ స్థ సన్యాస ధర్మము లును వాని 

యౌత్క్మృష్ట్ర మును తెలుపబడినవి, వరూధినీ (ప్రవరుల 

ఘట్టమున |బవ్మోనందమును గోరువారు శమదమాదిగుణ 

సృష్టించి నుంచి (వౌ నెను. 

సంపన్ను లగుటతోబాటు పరవి త్త పరనారీ విముఖులు 
కావలెననియయు ధర్మకర్మాద్యనుష్థానములచే నివి సుసొ 

ధ్యము అనియు, నిశ్చల వై రాగ్య చిత్తులగు ధీరుల చిత్త 

ముల' నెట్టిపరిస్టతియందును (స్త్రీల మాయలు కలంచజాల 

వనియు, కవి సూచించెను. మరియు ధర్మ కామములకు 

సంఘర్ష ము కలిగినపుడు యత్న ముచే |పవరునివలె ధర్మ 

మునే రకించుకొనవలళెననియు కవి బోధించెను. దివ్య 

జ్ఞాన సంపన్ను లయ్యును శేవల కాముకు లెటు పరుల 
ర య 

మోనములకు లోనగుదురో, పరవంచన కెట్లు తలవడు 
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అలసాని పెదన 
oe) స 

దురో ఈ విషయముల వరూధినీ మాయా పవర వృశ్తాం 
తములు [క్రమముగా నెరిగించుచున్నవి. ధర్మ సమ్మత 

మయ్యును బహు భా'ర్యాత్వము నింద్య మనియు, స్వకళ 

[త్రమునం దయినను నమితభో గేచ్చగల వాని [బతుకువై 

పళశుపత్యాదులకు సైతము రోత కలుగు ననియు న్వరోచి 

వృత్తాంతమువలన తెలియుచున్నది. 

ఒక్క (పవరునిపా[త తక్క యిందలి పాత లన్నియు 

నతి మానుషము లయిన గంధ'ర్వాప్పరాది దేవా 

పాత్రలు. స్వరోచిప్మాత మనుజ గంధర్వ సమ్మిశితముగా 
గోచరించును. అట్టయ్యును వాని సుఖరుఃఖాదులతో 

మనకు సంపూర్ణ సానుభూతి కలుగునట్లు కవి వానిని 

నిపుణముగ పోపించెను. కోవస్వభావులును శాపాయు 

ధులు నగు మునులును నిందుగనుపింతురు. శాంత స్వభావు 

డగు [పవరుని పాత్రకు వన్నె చెచ్చుటశే వీరి కథలు 

పెంచి వాయబడినట్లు తోచును. ఇట్టే మవోకవి మూల 

కథను పెంచి రసభావపూరిత మవ్మోపబంధముగ తీర్చి 

దిద్దుటచే నాంధకవితాపితామహ బిరుద మితనియందు 

సార్థకము. దీనికితోడుగా చక్కని (పకృతి చితములను, 

సుందర సన్ని వేశములను, సందర్భానుకూలము లయిన 

సరన సంభాషణములను పొందుపరచి, నుడికారములను 

వాడి, జాతీయములను సంతరించి, 

లను నవరించియు సెద్దన తన|పబంధమునందలి యందము 

నధిక మొన్చెను, ఈ కారణమున నే రామరాజభూవణు 

డును తదితర |పబంధ కవులును మనుచరి తము ననున 

రించి తమ రచనలను సాగించిరి. చెద్దనయు గ్రీనాథాది 

పూర్వుల ననుసరించుటయే కాక మనుచరిత్రమున నన్య 

చేశీయముల నందముగ [పయోగించెను. 

పోవకు డగు (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలతే ని ట్లత్యంతముగ 

మన్నింపబడి, రాయల యనంతరమున “కృష్ణ రాయలతో 

దివి కేగలేక (బతికి యుంటిని జీవచ్చవంబువో లె” అని 

దుఃఖించెనేకాని “'మరిపామపా[ తాన్ని మెచట గలుగు 

నని విలపింప లేదు చెద్దన, రాయలులేని రాజధానియం 

దుండలేక వై రాగ్యచిత్తుడై తన గురువర్యుడగు శఠకోప 

యతి యున్న కోకట్మగామ సమీపమున పెద్దనపా డను 

(గామమును జేరి యందే జీవిత శేవషమును గడ పెను. 

హారికథాసారమును వెద్దన యీ కాలమున రచించి 

శణారాలం-కారను 
ఏ థి 
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అల్లూరి సీశ్రారామరాజు 

యుండెనేమో ? పద్దనయందలి గారవముచే నా(గామ 

మున నాటికి నేటికిని అల్ల సానివారికి న|గ తాంబూల 

సన్మానము నిలచియున్నట్లు చెవ్పుదురు. ఈ కవి వంశీయు 

లిప్పటికిని గొందరు జీవించియున్నారు. 

పదు, 

అల్లూరి సీతారామరాజు :- భారతీయ త _త్త్వదర్శ 
నాంశములను పూర్వజన్మ సంస్కారమున (గహించి, 

ఆం|ధత్వము నిలువ బెట్టుటకు పరిశమించిన విరాగి, 

త్యాగి, పరోవకారవరాయణుడు, దీనజనావనుడు 

అల్లూరి సీతారామరాజు, విటిషు[వభుత్వము వారి దమన 

నితి ననహ్యించుకొని, దుష్ట పరిపాలనమునకు ఎదురుతిరిగి, 

(బిటిషు (పభుత్వమును ముప్పు 

తిస్పలు పెట్టి మూడుచెరువులనీరు 

[తాగించిన యోధుడు అల్లూరి 

సీతారామరాజు. 

ఇతని స్వ|గామము పశ్చిమ 

గోడావరిజిల్లా, ఫీమవరముశాలూ 

కాలోని మోగల్లు (గ్రామము. 

త తియవంశమువాడు, తండి పేరు 

వేంక|టామ రాజు, తల్లి పేరు నారా 

యణమ్మ. ఇతనికి తల్లిదం్యడులు ' 

పెట్టినపరు (శ్రీరామరాజు, కాని. 

యితడు వలచిన కన్య సీత యను. . 

యువతి అకాలమృత్యువు వాత 

బడుటచే, ఆమె జ్ఞాప కార్థము తన 
Nee 

విద్యార్థి ద "పేరును సీతారామ రాజుగా మార్చు 

కొ నెను, 

(శీ రామరాజు చిన్నతన మునుండి యే ఎప్పుడును పదో 

ఆలోచించుచు ఉండెడువాడు. చదువుసంధ్యలయందు 

దృష్టి లేకుంజెడువాడు. ఇంగ్లీషు పాఠశాలలలో చెప్పెడు. 
§ విద్య విద్య కాదనియే అతడు ఛావించుచుండెను. సీతా 

- కన్య మరణానంతరము విచావాశార్యము తల పెట్టక, 
వై రాగ్యశీలియె, అడవులుపట్టి తపస్సు చేయసాగాను. 

అతడు గోదావరీనదీతీరమందలి పాపికొండల గువా 
లలో ఏకాంతవాసము చేయు చుం జెను. అప్పుడు అచ్చటి 
అటవికు లయిన సవరలతో అతనికి పరిచయము కలిగెను. 
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సవరలు అతనికి సపర్యలు చేయుచు, తమగురువుగా నెంచి 
ఆతనిని మన్నింపసాగిరి, 

నవరలు చేయునది బోడువ్యవసాయము. (పభుత్వాధి 
కారులు లంచములియ్యని సనవరలభూములను లాగుకొని 

తాము వర్చాటుచేసిన ముతాదారులకు సంకమింప జేసి 

ధనము గడింపసాగిరి, పండ్లు కోసినారనియు, క క్పైకొట్టి 

నారనియు, వెట్టి చేయ లేదనియు వవేవో శేరములు మోపి 

ఆయారణ్యకులను తహాస్సీలుదారు, పోలీసు వారు బాధలు 
వెట్టుచుండిరి. ఈ (పభుత్వాధికారులకు క్రై స్తవమిషన 
రీలు తోడ్పడు చుండిరి. ముఠాదారులకున, నవరలకును 

విఖేదములు వర్పుడి తగవులు [పబలము కాసా గెను. 

ఈ  ఆటవికుల దుర్భర జీవన 

మును గమనించి సీతారామరాబు 

ఆ యమాయకులవక్షమున నిలచి 

[పభుత్వాధి కారులతో వాదించ 

సాగెను. [పభుత్వమునకు ఈ సీతా. 
రామరాజు కంటకుడ య్యెను. అంత 

(ప్రభుత్వము సీ తా రామ రాజును 

గూడనిర్భంధములపాలు చేయుటకు 
సంకల్పించెను. సీతారామరాజు 
(క్రమముగా (పతిఘటించి సవరలను 

యు ద్ద న న్న ద్దు ల 

“గావించెను. తము పూజ్య గురువునకు 

ఎట్టి అపాయము జరుగకుండ సవ 

రలు వేయికన్నులతో కనిపెట్టుచు, 

అంగరకకభటులుగా నిలుచుండిరి. 

పోలీనుబలముతో సవరలకు ముఖా 

ముఖ పోరాటము 1922లో [పారంభమయ్యెను. అడవి 

లోని దుంపలను తీయగూడదనింు, గొడ్రకు గడ్డిని కోయ 

గూడదనియు,దొరతనము వారుఆ జ్ఞలను కావించిరి. ఆకలి 

మంట లొక్కుసారి విబ్బంభించుటచే సవరలు గండ 

నంన్కరించి 

గొడండతో అరణ్య ములోని చెటను నరకుటకు కడంగిరి. 
6 (౧ ౧ | 

ఇదియే పోరాటమునకు కారణము. 

సాధు సీతారామరాజు _బోధనానుసారము నవరలు 

సాయుధవిన్లవమునకు సంసిద్దు లగుచున్నారని పోలీను 
సిబ్బందితో అధికారులు |గామములవయి దండే శ్తీరి. 



కొంపలను తగుల బెట్టిరి. సీతా రామరాజును, నూరుగురు 

సవరముఖ్యులను పట్టుకొనిపోయి, విచారణతంతు నడిపి, 

జెయిలుకు 

విచిత్రముగా అంతర్ధాన మయ్యెను. పర్థాకిమిడి, జయ 

పూరు, గోదావరి అరణ్యములు అప్పుడాతనికి ఆటపట్టు 

లయ్యెను. సవరలకును, ఖాండులకునుత స్ప సీతారామరా 

'జెక్కడ నున్నాడో ఎవ్వరికిని తెలియకుండెను. నమ్మిన 

బంట్ల్టగు సవరలు, ఖాండులు రహన్యమును కాపాడిరి. 

ఆటవికులు సాయుధ, నిరాయుధ వర్షములుగా 

చేర్చడిరి. సాయుధవర్గము [పభుత్వముతో పోరాడునట్టిది. 

నిరాయుధ వర్గములొ కార్మికులు, కర్షకులు ఉండుచుండిరి. 

నిరాయుధ వర్గ మువారు సమ్మెలుక ట్టి, పన్నులు ఎగ బెట్టి 

విధినిర్వహించెడువారుగా ఉండిరి. 

వము సిద్దమ య్యెను. సీతారామరాజు ఈ విప్లవ మునకు 

అధినాయకుడు, 

ఈ విప్థవ సేన విండ్లు, బాణములు, కత్తులు, బల్లెములు 

ధరించి 1922 లో చింతపల్లి (గామమునకు పోయి 

పోలీసు స్టేషనును ముట్టడించెను. పోలీనువారు గడగడ వడ 

కిరి. రాజు ఒక కుర్చీలో రూర్చుండి, అచ్చట ఎట్టి ఆయు 

ధము లున్నవో ఇన స్పెక్టరు నడిగి తెలిసికొ నెను. సీతారామ 

రాజునకు కుడి, ఎడమ భుజములుగానున్న గాము గంటం 

దొర, గాము మల్లుదొర అను గాముసోదరులు పోలీను 

ఛాణా యంతయు గాలించి, ఆయుధసామగి తెచ్చి, 

రాజు సమక్షమున (పోగుపరచిరి. రాజు వాటిని వివర 

ముగా రికార్డు పుస్త సనకములో వాసి, దస్కతు చేసి, 

తప్పుడు రిశార్తులను చించిపార వై చెను. అచ్చట ది దొరకిన 

ఆయుధసామగితో 

పోయెను. ఎవరిని హంసించలేదు. (గామజనము. గుమి 

గూడి తమాషాగా చూచుచు నిలుచుండిరి.. పోలీసులు 

గండము గడచిన దని, [పాణములతో బయట పడ్డామని 

ఊపిరిపిల్చిరి. తరువాత రాజు కృష్ణ దేవి పేటలో పోలీసు 

లను చెట్లకు బంధించి, స్టేషనులోని తుపాకులను గైకొని 

వెడలిపోయెను. 

 మొట్టాడం వీరయ్యదొర ఒక ధీరుడు. ఇతనిని “లాగ 

రాయి” “పితూరీ జరిగినప్పుడు పట్టుకొనిపోయి నానాకష్ట్ర 

ముల పాల్చేసిరి. వీరయ్యదొర తప్పించుకొనిపోయి అర 

పంపిరి. కాని సీతారామరాజు జెియిలునుండి 

సవరివారముగా రాజు వెడలి 

మందుసంచులు, 12 “"పెద్దగొలుసులు, 

ఈ విధముగా విప 
na) 

వెదకుదుండెను. 

అల్లూరి పీశ్రారామరాజు 

ణ్యములలో సవరల రతణలో రహస్యముగా నుండగా 

[పభుత్వమువారు వేగులవారిద్యారా గాలించి పట్టుకొని 

“రాజవొమ్మంగి” శాణాలో నిర్బంథించిరి. వెంటనే సవర 

నాయకులు శాణాా3 దాడి సలిపి, కొట్టు పగులకొట్టి, 

వీరయ్యదొరను విడిపించిరి. అచ్చటి ఆయుధము లన్నియు 

దోచుకొనబజెను. పీరయ్యదొర విప్లవ నై న్యమునకు ఉప 

నాయకు డయ్యెను (1922). ఈ విధముగా 26 తుపా 

కులు, 2500 రౌండ్ల మందుగుండ్డు, 10 కత్తులు, 10 

58 బయొనేెట్టు, 

9 ఖడ్డిలు = ఇంకను పోలీసుదుస్తులు, ఇతర వస్తువులు 

సీతారామరాజు వశమయినట్లు సర్కారు లెక్కలలో 

[వాయబడియున్నది. 

విప్లవకారుల చర్యలు దొరతనమువారికి తెలియగనే 

వందలకొలది పోలీనులు అచ్చటికి పంపబడిరిః. తెల్ల అథి 

కారులుగూడ వచ్చిపడిరి. ఒకవైపున విన్లవవై న్యము వీర 

మర్యాదలు పొందుచుండగా, వేరొకచోట |సభుతదళ ము 

(పజలను భయ పెట్టసా గెను. విప్లవకారుల గుంపుజాడ 

దొరతనమువారికి తెలుపువారు ఎవ్యరును కనబడక 

పోయిరి. చెగా తప్పుతోవ చూపుచుండిరి, 

ఒకసారి రామరాజు నిరాయుధుడుగా నున్నప్పుడు 

నె నికుల కెదుర య్యెను. వా రతనిని గుర్తింపజాల రై ర. 

తమ మూటలను మోయుమని రాజున కాజ్ఞపించిరి. 

రా జొకమూటను నెత్తిపై పెట్టుకొ నెను, ఆతని యను 

చరులును మూటల నెత్తుకొనిరి. వారందరును అరణి 

మధ్యములో ఒకచోట విిశమించిరి, నడిరాతివేళ సై 

కులు గాఢనిద్రలో నుండగా, వికృత కోలానాల మొన 

ర్చుచు, ఆ మూటల నెత్తుకొని అనుచరులతో నీశారామ 

రాజు అంధకారబంధుర మగు ఘనారణ్యమధ్యము 

చెచ్చెను, సైనికులు వితాకుపడిపోయిరి. 

ఒకసారి “'శుమన్ హోరు అనువాని నాయకత్వమున 

సర్కారు నై నైన్యదళము అరణ్యములో పితూరీ దారులను 

విప్లవ కారులు “రామ రాజునకు జె 

అని శేకలు వేసిరి. సైనికులు తుపాకులు సరిపెట్టుకొను 

నంతలో కూలీలు పరుగిడిపోయిరి. సైనికులు తుపాకులు 

శాల్చిరి. అయినను భయపడక విప్లవకారులు తుపాకులు 

కాల్చుచు ముందుకు వచ్చిరి, బాణవర్ష ము గురియించిరి.. 

- ౩79 



అల్లూరి సీశారామరాజు 

[సుమన్ హోరుకు బాణములు తగిలెను. అందరును పిరికి 

పడి ఎవ్వరి అనుమతిలేకయే పరుగిడిపోయిరి. విన్టవ 

కారులు మందుగుండ్డు, 

నూడఇరికి తీసికొనిపోయిరి. 

యెదరు. 

మోటువారిని సత్యపథమున నడిపించుటకు చేవీ 

భ వ్యా రాధనలు మహోవకారకములుగా నుండెను. 

కావున సీతారామరాజు “గూడెము” అను [గామములో 

డేవీపూజలు నలుపుటకు వర్చాటు చేసెను. ఈ సంగతి 

తెలిసి శాండర్చ్పుదొర నై నైన్యముతో గూడెమునకు బయలు 

దేకెను, ఇతనికి సవోయముగా టాల్బర్థుదొర రిజర్వు 

దళముతో “వెదవలని అను (గామములో మకాం 

చేసెను. చేవీఫూజ నిర్విఘ్నముగా సాగుటకైె ఒక యుక్తి 

చేసి రామరాజు కొందరు విప్టవ కారులను టాల్బర్టు మీదికి 

పంపెను, వారు ఏమరుపాటుననున్న నై ని నికులఫె బడిబాగుగ 

మర్షించి తరిమివై చిరి. విప్టవకారుల వేగులవాడు శాండ 

రును సమీపించి టాల్బర్థ్ర పరిభవము ఎరింగించెను. 

శాండర్సు వెనుకకు మరలెను. సెదవలసకు పోయి విస్థవ 

కారులను పట్టుకొన తలంచెను, కాని 

వారు గూడిముకుపోయి దేవీ 

పూజలో పాల్లొనిరి. 

ఒకనాడు దమనపల్లి లో విప్టవ 

చేసికొను చుండిరి. 

సైన్యములరాక వారికి శెలిసెను. 

వెంటనే గాముసోదరులు అనుచర 

సమేతముగా (తోవగాచిరి. కొండల 

నొరసికొని ఒక పరుపారుచుండును. 

ఏటి యొడ్డుననుండి బాట పోవును. 

ఆ చాట మిగుల ఇరు కయినది. 

గాముసోదరులు ఈ బాట[పక్క-న 

కొండల్నవె గుబురుచెట్టుల చాటున 

తుపాకులు బారువెట్టి కూర్చుండిరి. 

దీనిని (పథమ సమర మని 

కారులు వంట 
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తుపాకులు, కత్తులు, దుస్తులు 

మరణసముయ మున అల్లూరి సీతారామరాజు 

ఒకరి వెనుక నొకరుగా సై నికులు పోవుచుండిరి. నల్లసిపొ 
యిలుదాటిపోయినతరువాత కవర్లు, పాటరు అను నిద్దరు 

సేనానులు నడచుచుండిరి. వీరిద్దరు విప్థవకారుల, తుపా 
కుల గుండ్లకు గురియై నేలకూలి దొర్లి, పటిలోబడి కొట్టు 

కొని పోయిరి. మిగిలినవారు పారిపోయిరి. గాముసోద 
రులు చేసిన హశత్యావ్యవహారము రామరాజునకు తెలి 

యదు. ఆతడప్పుడు పర్వతము_-వె తపస్సు చేయుచుండెను, 
ఈ హాత్యావిషయ మాతనికి తెలిసినప్పుడు గాముసోదరు 

లను కోపగించి, చీవాట్లు 'వెళ్లైను. రామరాజు అహింసా 

[పియుడు. 

కవర్లు, పాటరుల మరణము తెల్టవారిలో గొప్ప 

అలజడిని కలిగించెను. [పబల నన్నాపాముతో మలబారు 

పోలీనులతో, పటాటోపముతో మిస్టర్ నాఫ్ దొర దిగి 
వచ్చెను. ఇట్టి [బహ్మాండమయిన [పసయత్న మంతయు 

చెందులకు? రామరాజు యొక్క ఎనుబదిమంది అను 

చరులను పట్టుకొనుట కే. “రామరాజు రాజత్వవాది. 
గూజము తాలూకాకు తాను (ప్రభువు కాదలచి యూ 

పితూరీని లేవనెత్తెను. [గామములను దోచి [పజలను 
హింసించుచున్నాడు” 

ద్ధపు (పకటన చేసిరి. 

రామ రాజు చింతపల్లి, కృష్ణ దెవి పేట, రాజవొమ్మంగి 

ప్రేమనులను వాశాత్తుగా ముట్టడించెను. కాని తరువాత 
గ తరువాత క లెక్టరుకు నోటీసు ఇచ్చి, 

ఆపకారము చేయుచుండ మొదలు 

చెన్లును. (గా మోద్యోగులకు తాను 

ఎచ్చ శుచ్చటికిపోవుచుం జెడిది, ఎప్పు 

డెప్పుడు పోవుచుండునది తెలువ 

అని (పభుత్వమువారు వచ్చి అబ 

సాగెను. అడ్డతీగల, ఎైడిపుట్టి, రంప 

చోడవరము, వనుగగుంట, పొత 

మల్లు పేట, అనుమలవూడి, అన్న 

వరము మొదలగు [గామములలోని 

ఠాణాలను . ముట్టడించి దోపిళ్ళు 

జరీవెను. కాని రాజు కార్యక 

మముముందుగా తెలినియుండియు 

అధి కారులుగాని,  సేనానులుగాని 

జంకి రాకపోయిరి. వచ్చినవారు 

విష్టవకారులను చూడగనే వలాయనము చి_త్తగించెడి 

వారు. 

రామరాజు (పభుత్వపు గూఢచారులను బట్టుకొని, 

భయ పెట్టి వద లెడువాడు. వస్తుసామగి, ఆయుధాలు, 



మందుగుండ్లుగల బండ్లను ఆపి అంతయు కావేసెడివాడు. 

తలపడి యుద్దము చేయవలసి వచ్చినప్పుడు విప్లవకారుల 

చాకచక్యమునకు సైనికులు వి భాంతులగుచుండిరి, 

నిమిషమున కొండలమీద, మరు విన్లవ కారులు ఒక 

నిమిషమున నమతలముమీద కనబడుచుండిరి. పారిపోవు 

చున్నారని తరుముచుపోగా. వెనుకనుండి విన్సవకారుల 

పోటు దుర్భరము కాజొచ్చిను. ఇది రామరాజు యొక్క 

రణనీతి విధానము. 

'పెద్దగడ్డపా లెము యుద్దములో [పభుత్వపు సైనికులు 

మారణ యంతములను, ఆగ్నిగోళ ములను విచ్చలవిడిగ 

[పయోగించరి. విఫ్టవ కారులు కొందరు మడిసిరి. లింగ 

పురము ఏటిదగ్గర రా|తి యుద్ధము జరి గెను. చాలమంది 

విప్లవ కారులు హతుల్రై రి. తరువాత ఎవరిమార్గమున 

వారు పలాయితు లయిరి. ఇది ఆరవయుద్ధము. 

గాయపడిన విప్తవ కారులను గామీణులు తమ ఇండ్లలో 

నుంచుకొని చికిత్సలు జరిపెడివారు. ఉపచర్యలు న ల్పడి 

వారును [గామీణులే. అందుచే (పభుత్వమువారు (పజలను 

వేధింప గడంగిరి. [కూర శాసనములు గావించిరి. 

అన్న వరము. సత్యనారాయణస్వామి 

దర్శనార్థము కొండమీదికి వెళ్ళిను. ఈ వార్త పొక్కా 

గానే జనులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిరి. రాజును 

: దర్శించి (పేమ, భక్తి, గారవములను (వకటించిరి. పూల 

మాలలు వేసిరి మంగళహారతులు పట్టిరి. కానుక తొనం 

గిరి, పాలు, పండ్లు సమర్పించిరి. అచట రాజు స్నానము 

చేసి, సంధ్య, జపము, తపము ఆచరించెను. శంఖవరము 

వెడలినపుడును |పజలు ఇ'క్లే ఆత నిని సమ్మానిం చిరి. 

ఒకసారి రామరాజు తన ముఖమునకు మసిపూసి 

కొనెను. విప్లవకారులు మలబారు పోలీసు దుస్తులను 

ధరించియుండిరి. వీరిని చూచి తమచవాశే అని ఇల్లదొర 

(శ్రమపడి 'మోటారులు అపెను. వెంటనే తుపాకులు 

గురి పెట్టి సంసిద్దులెయున్న నై సె నికులపై విస్థవ కారులు 

విజ్బంధంచిర. 

యుద్ధసామగి నంతయు (గ్రహించి పారిపోయిరి. 

సర్కారువారు విప్లవకారులకు ఆవోరపదార్థములు 

రామరాజు 

దొరకకుండ కట్టుదిట్టములు చేసిరి, నదీమార్గములు, భూ. 

మార్గములు, రై_లునూర్లములు కాపలా కాచి వర్తకులను 

తరువాత వారిని నిశాయుధులను చేసీ, 

ఆల్లూరి సీతారామరాజు 

నిర్బంధించిరి. కాని యెట్లో ఆహారవదార్థములు 

మాయమగుచునే యుండెను. [పభుత్వమువారు పన్నా 

గములు పన్ని జనులలో విభేదములు కలిగించుటకు 

ఆరంభించిరి. 

రామరాజు యుద్ధములందు జయావజయములను 

పొందినవాడు. ఓడినప్పుడు కొండల కెగ బాకి, అనువగు 

తావులను చేరి, మరల యుద్ధము [పకటించుచుం డెను. 

[గా మోద్యోగులను, సివిలు ఉద్యోగులను జాధించ లేదు. 

వారికి జరిమానాలు మాతము వీధించెడివాడు. వారు 

సంతోషముతో జరిమానాలు చెల్లించు చుండిరి. రాజు 

వదలి పెట్టిన వారిని [పభుత్వమువారు ఫికించసా గిరి. ఎటు 

అయినను మనకు కష్టములు, అవమానములు తప్పవుగదా 

యని | పజలు విప్లవ కారుల యెడ విముఖులై రి, (ప్రజలలో 

నిరుత్చాహ మధికమయినది. 

ఇట్లు పదునారు మాసములు యుద్ధఫీతి పవర్షిల్లెను. 

విప్లవ కారులసంఖ్య పలుచబడెను. అందుచే కొ త్తబలగము 

సమకూర్పుకౌనుటకై రాజు ప ర్లాకిమిడి పోయెను. 

గంటన్నదొర నాయకత్వమును వహించెను. గంటన్న 

దొర తప్పతాగి ఒక యుంపుడుక త్తె యింటి కిపో యెను. 

ఆ యుంపుడుక కై మోనముచేసి వానిని సర్కారువారికి 

పట్టియిచ్చెను. గంటన్నదొర పరమవి భేయు డయినబంటు. 

| తాగుబోతుతన మొక్కే వాని యవగుణము. ఆ యవ 

గుణమును మాన్సుటకు రామరాజు ఎంతో [పయత్నిం 

చెను. చివర కా గుణమే వానికి ముప్పు తెచ్చినది. 

రామరాజు పర్లాకిమిడినుండి బలగముతో తిరిగివచ్చి 

శంఖమును పూరించెను. కాని అంతయు నిరాశాజనక 

ముగా పరిస్థితులు మారియుండెను. అన్సాము "ర ౭ ఫీల్సు 

పటాలము "రంగమున (ప వేళించెను. లార్డు వెల్సింగ్ డన్ 

మాసు గవర్నరుగా విచ్చే సెను, 

రామరాజును పట్టియిచ్చువానికి వది వేలరూపాయల 

బహుమానమును (ప్రభుత్వము (పకటిం చెను. మన్యము 

చుట్టును రాకపోకలు ఆపివై చిరి. వర్తకము 

చెను. రాజు విప్లవము నాపివై వై చితినని (పకటించెను. రాజు 

(పజలను రమించుటకును, పితూరీ దారులకు తిండి సంపొ 

దించుటకును అశ క్తుడ య్యెను. 1924 మే నెలలో రామ 

రాజు అనుచరుల నెల్ల చేరబిలిచి వారికెల్లరకు వీరమర 

జో స్తంఖిం 
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ఆవనీం[ధ్రనాథఠాకురు 

ణము శాసించెను. వివ్లవవీరులు ఒక్కొక్కలే సైనికుల 
నెదిర్చి నో రాహోరిగా యుద్ధమునలి పీ వీరమరణము 

నొందిరి. రామరాజు కనబడుట లేదు. 

ఒక యోగి. ఒక యేటిదగ్గర అక కోయభాలునకు 

గన్పించెను. ఆ యోగి ఒక లేఖ[వాసి చానిని సేనాధి 

పతి కిడుమని వానికిచెప్పెను. ఒక పోలీసు ఉద్యోగి ఉత్తర 

మును చదువుకొని యోగివద్దకు వచ్చెను. అతని యొద్ద 

ఎట్టి ఆయుధమును లేదు. నిశ్చలముగా తపస్సు చేసికొను 

చుండెను. ఇంతలో సై న్యమువచ్చి ఆతని చుట్టుముతైైను. 

వారికి తానే సీతారామరాజునని యోగి చెప్పెను. ఆ 

యోగిని మేజరు గుడాలు అను తెల్ల సేనానికడకు తీసికొని ' 

పోయిరి. ఇతడు రామరాజు అగునా, కాడా అని ఆలో 

చించుటకు గుడాలు పూనుకొనలేదు. గొలుసులతో 

యోగిని చెట్టునకు కట్టించెను. యోగి మాట్లాడనుండగా 

గుడాలు తుపాకి గురిపెశ్లును. కుడియెడమల వరునగా 

పాదములనుండి సెసై కి తుపాకి కాల్చుచుం డెను. పాద 

ములు, మో కాళ్ళు, తొడలు, నడుము, నాభి తువాకి 

గుండ్లతో గాయము లయి రక్తము [పవహింపసా గాను, 

విశాలవకముసె శకాల్చుటతో యోగి శాశ్వత నిద 

చెందెను. 

గుడాలు శాసన విరుద్ధ్దమయినవని గావించెను. గుడాలు 

ఖూనీ చేసెను. మరణించినవాడు రామరాజగునో కాడో 

తెలిసికొనుఓకును, శవమును బహిరంగ పరచుటకును, 

వీలుగా లేకపోయెను, పరీజార్థము ఈ మాంసపుముద్దను 

ఎచ్చటికి పంపిన ఏమ్ (ప్రమాదమో యని అధికారులు 

చేతులు పిసికికొనిరి, గుడాలు నా కేపించుచు నెత్తి, నోరు 

గొట్టుకొనిరి, తమ యప రాధరహనస్యము వెల్లడి కాకుండ 

నుండుటకై. గప్ చువ్గా శవదహనము గావించిరి, 

(మే 7, 1924). 

ఆరయోగి రామరాజు కాడనియు, పృథ్వీసింగు అను 

అనుచరుడయి యుండియుండుననియు, అల్లూరి సీతారామ 

రాజు చిరంజీవియనియు జనులు ఇప్పటికిని తలంచు 

చున్నారు. ఈతనినిగూర్చి పాటలు, పద్యములు, బుట్ట 

కథలు, రచితములై |పచారములో నున్నవి. 

. అల్లూరి సీతారామరాజు గొప్ప. మేధావి, తేజస్వి. 

శివాజీ, రాణా[పశాపసింవా, రయూన్సీ లజ్బీబాయి 

మున్నగువారి (శేణిలో చేరతగిన జాతీయవీరుడు, లోక్ర 
హితై క పరాయణుడు. 

ఆ. వీ, 

అవనీం(ధ నాథఠాకురు :- డాక్టరు అవనీం|ద నాథ 

ఠాకురు ఆధునిక భారతీయ చితకళోద్యమమును స్థాపిం 

చిన వాడు. అతడు 1871 ఆగష్టు 7వ శేదియందు 

కలక తా నగరమునందు తాకురువంశమున తదీయ మెన 

“జోరళంకో” అను భవనములో (శ్రీకృ ప్రాష్టమినాడు 

జనన మొం'ెను. అతడు కీ. శే. రాజూ గులేంద నాథ 

ఠొకురు కనిష్టపు తుడు. రాజాద్యారకనాథశాకురు 

ద్వితీయపుతుడగు గిరిం ద నాథ శాకురు పౌ తుడు, ఆతని 

జ్యేష్టసోదరు డగు గగ నేందనాథ శాకురుకూడ సు ప్రసిద్ధ 

చిత కారుడై వరలెను. 

చరిత్రపత్రములను వెనుకకు త్రిప్పి చూచినచో, నెపోలి 

యను కాలమునందు చితక శాభ్యుదయము కాని, 'వాజ్బ 

యాభ్యుదయముకాని ఘటిల్లినట్లు తెలియదు. అది [క్రియా 

తక కాలము కాని, నిర్మాణాత్మక కాలము కాదు. 

సామాన్యముగా శాంతితోగూడిన కాలమునంచే పూర్వా 

బార వరాయణుల స్తబ్ధత విద్వత్సభల నిబంధన ములు 

అను శృంఖలములను భేదించుకొని నవ్యములయిన చిత్ర 

కళొద్యమములు ఉదయించుచుండును. నిర్మాణాత్మక 

మయిన ఇట్టి ఉత్సాహ. సంచలనము విక్టోరియా శకము . 

యొక్క అంత్య భాగమున చూవ్టెను. తత్భ్సలిత ముగా 

కఖాసాహిత్యములందు అనేకములును, భిన్నములును, 

అయిన ఫిం=డు-సీకిల్ ఉద్యమ ములు తలలె లెను. 

వర్తమాన శశాల్ది ఆరంభ మున భారత దేశమునందు 

రాజకీయ ములలోను, సాహిత్యములోను, కళలలోను, 

“ఈ పిం డు-సీకిల్ ” ఉద్యమత త్త్యము గోచరించుచున్నది. 
రవీం|ద నాథ శాకురు కవిత్వము (పొచీన కవితా సంప 

చదాయములయు, రచనలయు తిరస్కా రాత్మక మైనది, 

సురేం[దనాథ బెనర్జీగారి రాజకీయ క్రమము బహుకాలము 

నుండి అంగీక్ళత మైయున్న (పభుత్వ పరిపాలనా విధా 

నము నెడ అసహనము యొక్క పారంభదశళశను సూచిం ' 

చును. అవనీం[ద నాథ తాకురు యొక్క కథో విజ్ఞానము 

' రనలుబ్దులగు భారతీయుల హృదయములందు బహు 

కాలమునుండియు దాగియున్న నిర్మాణాత్మకమయిన 

382 



ఉత్సావోతిరేక మునకు (పాణముపోసేను. ఇప్పటివరకు 

వంగబేశీయులు పొళ్చాత్య సంస్కృతి అను మద్యమును 

విశేషముగా [కోలియున్నారు. వై తరగతికి చెందిన వంగ 

దేశీయుల ఆలోచనా విధానము, వారిభాన - సర్వము 

ఆంగ్లేయ సం[పచాయాను కారి అయ్యెను. దీనికి అనివార్య 

మయిన ప్రతికియ ఈ శతాబ్ది ఆదియందు పొడ చూపెను. 

సాహిత్యమునందువలెనే కళలయందును మనజాతికి స్వత 

స్సిద్ధమైన ధ ర్భృములకు అనుకూలముగ మనః|పవ్బ శ్రి తిని 

ఆవిహ్ము రించుట జ _త్తమకృత్య మని తొలుదొ ల్ల నిరూ 

పించిన వాడు అవనీం|ద నాథ ఠాకురే. 

సంస్కృతికి విలతణఫలమయిన పా శ్చాత్యక ళ పొశ్చాత్యు 

లకు హితకర మగును. టక్సెడో (ము860) అనునది 

[పొచ్యులవిందులలో అనుచితమగురీతి (పొచ్య దెశీయ కలా 

విన్యాసమున పరిపూర్ణ ముగాను, ఆనంద సంజనక ముగాను, 

అనర్గళ ముగాను, స్వీయభావములను అవిష్కరిం చ్యుపట్ల 

పాశ్చాత్య కళారీతులను అవలంబించుట అనుచితమగును. 

థిధలములయిన [పాచినభారతీయ చితక ళా' సంప్రదాయ 

తంతువులను గుమిగూర్చుట చేతను, జాతీయము లయిన 

వ్యవస్థల యొక్కయు, సంకల్పముల యొక్కయు, 

శక్తిని పునరుద్దరించుట చేతను, చేశీయ కళాలవ్నికి 

మోాతము సిద్ధింపగలదని మొట్టమొదట |గహించినవాడు 

అవనీం[ద ఠాకురే. 

అవనీం[దనాథ _ శాకురు అనేక రీతుల అసద్భశ మైన 

వ్యక్తిత్వము కలవాడు. పారమార్థిక జీవితము అను 

'దేవాలయమునందు ఒక (ప్రత్యేకమైన గూడుగా విరా 

పాశ్చా త్య 

నతన ఆ ey ఆఆ లీల 

వీముఖుడు. గృహము నాళయిం చియుండు నలవాటు 

కలవాడు. ఆంగ్లేయ భాషలో (వాయుటకు సమ్మతి 

లేనివాడు. అందుచేత అసాధారణ సౌందర్యము, గౌర 

వము కలిగి, సౌందర్య రన|గహాణ పారీణుడయి, భార 

క్రీయ కళయందు అత్యంత |పతిభాన్వితుడయిన అతనీతో 

భారత దేశ మునందలి ఇతర [పాంతములందుండు నాగరక 

లిఖామణులకు పరిచయ భాగ్యము, లభించుట సాధ్యపడ 

'దయ్యెను. 

[(పాచ్యఖండమునందలి (పాచీన విద్వద్వర్యులచే 

(గంథస్థము చేయబడి, పరిపుష్టమె, పాశ్చాత్య కళకు 

జిల్లుచున్న నమ కాలిక సంస్కృృతియందు అతడు ఎల్లప్పు 

డును ఒక (పముఖస్థానము నా [కమించి యుండగలడు, 

భారత దేశము యొక్క. అన్య పాంత ములలో అపుడ్మపుడు 

(పదర్శింపబడు చుండు ఆతని చిత్రములు అతని చితక శా 

కాళశలమునకు సరియగు నిదర్భనములు కావు. (అతని 

ఉత్తమోత్తమ చ్నితము లింకను (పచురింపబడ లేదు 

"అతడు మోటుగను, సరికాని వర్షములతోను, రచించి 

ము[దింపించిన వోఫ్ టోన్సు చితములే ఆంద శెరిగినవి, 

అట్టి చితములు వివాదోపశమముకంశు విపాదో 

త్పత్తి తికే, గుణ గహాణముకం అ దోపావిషమ్మ రణమున శే' 

విశేషముగా సాధనము లయ్యెను. తాకురు సంచార 

శాకురు 

వవిధమున తీసిపోక, అత్యంత వికాస భాసురమై సంవూర్ల 

ముగ ఉపజ్ఞాయుత మై, సౌందర్య మీమాంసా విషయక 

మున భాషను శాకురు కనిపెణును. ఇట్లి ఆవివమ్యురణ 
ర 6 టె 

ములో లాశెన్సు బన్ యన్, రోజర్ ఫ్ అను విమర్శకులు 

కనిపెట్టిన విషయములను బహు సంవత్సరములకు 

ముందుగ నే డాక్టరు అవనీం[దనాథ శాకురు కనిపెట్టినవా 

డయ్యెను. శీనా, జపాను దేశములకు సంబంధించిన అనేక 

క్రశారూపములకు పెక్కు భంగుల భారతదేశ మే గురుత్వ 

మును పూర్వ థావిత్వమును కలిగియుండెను. ఖిజిల్ 

(౮౭1) హూరియోజి (Hori01) |పాంతమునందలి 

(ఫస్కోన్ (తడిగోడల_వె చి త్రించు రంగు బొమ్మలు) 

సాతాత్తుగా భారతీయ చి తానుకరణములై యున్న 

వను విషయమును డాక్టరు కాకురు తాను సంపా 

దించిన పెక్కు చితకళా ఖండములనుబట్టి (ధువపరచెను. 

1897 వ. సంవత్సర|పాంత మున అవనీం|ద నాథ 

ఇరువదియెదు నంవత్సరముల [పాయమున 

నుండి ఇటాలియను కళావేదియగు సీనారుు, గిల్ వోర్జి 

యొద్దను, పిదప కలకత్తా నగరమునందలి దొరతనము 

వారి చితక ళాశాల యుక్క- ఉప(పధా నాధి కారి యొద్దను 

ఛాయావిశేవ చితణములు, రూపచి[తణములు, వర్ణ 

చితణములు, పరిపూర్ణా కార వివరణ చితణములు 

మున్నగువాటిని అభ్యసించెను. ఇంగ్గండునుండి 

పతెంచిన చాళశ్లెను ఎల్పొమరు అను కళా పవదియొక్క 

చితక శామందిర మున పాఠముల నభ్యసింపనారంభించెను, 

ఇట్లు శాకురు మూడునాలుగు సంవత్సరముల పర్యం. 

తము పామరువద్ద గాఢమయిన శిక్షణము. నొందినపిదవ 

పిదప 

383. 



అవనీం(ధనాథఠాకురు 

రూపచితణమున మిక్కిలి కుశలుడయి రెం జేసి గంట 

లలో ఒక్కొక్క చిత్రమును. పూర్తిచేయ గలుగునట్టి 

సమర్ధ డ య్యెను. ఠాకురు ఈకాలమున బహువిషయము 

లకు చెందిన తైల చితములను చితించెను. 1900 నంవ 

తృరములో అవనీం[దనాథ శాకురు మాంఘీరు పట్టణ 

మున శకే7ెను. ఆ పట్టణముననున్న కాలమున, ఆతని 

చితక ళా పవృ త్రియందు సంపూర్ణ మైన మార్పు ఏర్పడు 

టచే, అతడు పాశ్చాత్య శై లి ననుసరించి తై_లచి[త్రము 

లను చి తించుటమాని, నీటి రంగులతో చిత్రించుట 

కారంభించెను, 

ఠాకురు కలక తాకు తిరిగివచ్చి మరికొంత కాలము 

వరకు పామరువద్ద నీటిరంగు చితణమున శితణము 

నొంచెను. పిదవ అతడు మాంఘీరునకు పోవునపుడు 

పొమరు యొక్క శిక్షణకాలమున తాను సిద్ద మొనర్చి 

యున్న చిితములను. తన వెంట కొనిపోయెను, “జోరా 

శంకో? మందిరమున నున్న తన పూర్వుల (గంథాలయ 

ములో, చిత్రములతో నొప్పారుచున్న పురాతనమైన 

యొక ఇండో = పార్సీ [(గంథము యొక్క (వాత ప్రతి 

నాతడు ఒకనాడు చూచుట తటస్థించెను. దానితో 

అఆతాకురు యొక్క చిత్రకళా చరితమున. గొప్పమార్చు 

ఘటిల్లను. ఆ | వాతపతియందలీ అత్యద్భుత మైన వర్ష 

చితములు, సుందరమైన లేఖనకళ, ఆతని కల్చ్పనాళ క్తికి 

ఉ శ్రేజము కలిగించెను. చాన నాతడు చితకళయందు 

నైజళ క్తి నావిష్కరింప సమర్ధు డయ్యెను. త దాదిగ 

రఠాకురు దివ్యగోపాలుడగు (శ్రీకృష్ణుని: జీవిత మునందలి, 

లీల లనబడు సుప్రసిద్ధ దృళశ్యములను వర్షించునట్టి వి|కు 

తములయిన చితమాలికలను . రచింపదొడ గెను. క చిత 

రచనలు మాంఘీరు పట్టణమున అనుభూతమయిన ఆతని 

చి త్రకళాదర్శ్భమునందలి సూక్ష్మపరివ_ర్రనము యొక్క పరి 

ఇామములై_ యుండవచ్చును. దీనితో వెనీసు పట్టణము 

లోని టిటియన్. వలెనే తానును వంగదేశమునందు 

నుపసిద్ధ చిత్ర కారుడుగా చీరుపొంద వలయునను ఆతని ఆశ 
అడుగం శును. ఇది నలుబది సంవత్సరముల (కిందటజరిగిన 

విషయము. అప్పటికి ముప్పదిసంవత్సరములవా డయిన 

అవనీం|దనాథశాకురు పాశ్చాత్య చితకశా శైలికి స్వస్తి 

చెప్పి స్వీయకళాశై లిని పెంపొందించుకొ నెను. 

కొన్ని సంవత్సరములకు పిమ్మట ఠాకూరునకు. ఇ బి. 

వోవెల్ అను పేరుగల కలకత్తా నగరమునందలి చిత 

క్రభా (పథానాధి కారిని కలిసికొను అవకాశము లభించెను. 

అత్యుత్సాహ నంభరితుడగు శాకురునకు వోవెలు ఆను 

కూల్యము, సానుభూతి కల మి|తుడుగా గోచరించెను. 

అప్పటినుండి అయ్యిరువురును ఆ సంస్థయందు కలిసి పని 

చేసిరి. తదాదిగా వంగ చితకళాళాఖ, వరంపరాగత 

మయిన భారతీయ చిత్రకళా సంప్రదాయము 

యొక్కయు తద్దేకేయముల యొక్కయు. పునరుజ్జీవన 

మునశకె సర్వదా యత్నించెను. 

పూర్వో క్షరీతిగా అపనీందనాథ శాకురు యొక్క 

అద్వితీయ |వతిభ మొట్టమొదటిసారి “రాధాకృష్ణ అను 

చి తమాలికయందు ఆవిష్కృత మయ్యెను, ఈ మాలికా 

చితములు ఆతవి జీవిత దళయందబేకాక ఆధునిక భార 

తీయ చితకళా శేత్రమునందుకూడ నొక నూతన 

శకమును (పవేళపెళైను. 

అవనీం|దనాథుని చి త్రకళాభివృద్ధిని పురస్కరించు 

కొని స్థూలముగా ఆతని చితములను మూడు అంతరము 

లుగా విభజింప వచ్చును. 

(1) 1895 వరకు పాశ్చాత్య చిత్రకళాశైలి ననుస. 
రీంచి (వాయ బిడిన చితములు. 

(2) 1895 వ సంవత్సరమున ఆధునిక కాలిక మైన 

రచనా విధానముతో నొప్పారిన భారతీయ చితముల 

సం|గహా (గంథ మొకటి (లకో ఖలం) అతనికి బహుమాన 

ముగా లభించెను. ఇట్టి సం ఘటనముచే నాతనికి తొలిసారిగా 

భారతీయ చిత్రకళా పరిచయ మేర్పడెను. లాకురుయొ క్ల. 

చిత్రములకు రాజప్పుత మొగలు చితములతో సామ్యము 

తక్కు వ. పాశ్చాత్య లఘుచి|త ములతో సామ్యము మెండు, 

ఐనను అవి వర్ణనాత్మక ములు కాసా గాను; ఇట్టి రచనా 

విధానము ' నాతడు తరువాత ఎన్నడును అర్రయించిన 

వాడు కాడు. 

(8) 1897 మొదలుకొని 1900 వరకుగల మధ్య 
శాలముననే అతని చితకళయందు హిందూకళొ సంప 

చాయములతోను రాజపు|[త చిత్రములతోను సామ్యాభఖి 

వృద్ధి ఘటిళల్లెను. 1901, 1902 సంవత్సరములలో 

అతడు ఆధునిక జపానీయ పారగులతోను, వారి రచనల 
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తోను, పరిచయమునుపొంది స్వీయ కళా విధానమును 
పంపొందించుకొ నెను, శిల్ప లియందు కొంత భేదము 

స్థూలద్భష్ట్టికీ గో చరించినను, ఇప్పటినుండి మొ త్రము 

మీద ఆతని రచనయందు చెప్పదగినంత మాశ్చేమియు 

లేదనవచ్చును, 

తాకురు భిన్నములైన [ద్రవ్యసాధనములతో అసం 

ఖ్యాకము లయిన చితములను చితించెను. వాటిలో 

ఒకొక్క చిత్రము యొక్క (పత్యేక శైలీ నైపుణ్యము 

లను వివకించినచో అది చితకళకు ఒక అమూల్య ఉప 

హోరముగా పరిగణింపబడదగి యుండును. 

_ 1980 లో అవనీం[దనాథుడు “అ రేవియన్ రా[ తులు” 

అను చితమాలికను (వా రంభిం చెను. ఈ చితమాల అతని 

సృజనాత్మకమయిన చితకళా జీవితమునందలి, చరమ 

దశానూచక మె యున్నది. జపానీయకళాపారగుల పరి 

చయ మేర్చడిన కాలమునుండి తాకురుయొ క్ష చిితము 

లందలి |పసాధక గుణము అ|ప ధానమయ్యెను. కాని “అరే 

బియన్ నైట్సు' అను మాలికాచితములలో మరల పసా 
ధకగుణము అతిళయించెను. దీనికి కారణ మతడు తద 

చనమున బుద్ధి పూర్వక ముగా నొనర్చిన యత్న మే. ఇవ్విష. 

యమున అతడు పొందిన జయము అపూర్వము. 

చిత కారుడుగా డాక్టరు ఠాకూ రొనర్చిన కృషిని 

సమ[గముగ (పళంసింప శక్యము కాదు, అతని కళ బహు 

ముఖములతో, వివిధ రీతులతో సంకలిత మెయున్న ది. 

1896 వ సంవత్సర |పాంతమున శాకూరు (పారం 

భించిన చితకళోద్యమము యొక్క ఆరంభావస్థయందు 

అతడు చితించిన చిితములు పాళ్చాత్య చితకళా (ప్రభా 

వమును నిరసించుటకును, దేశీయ కళా లి సాధనముగా 

(పాచీన భారతీయ చితకళ నుద్ధరించుటకును, ఉద్దిష్ట్రము 

లయినవి, (భా రతీయ చితక శా (పవృ త్తియందు) 

పాశ్చాత్య క ₹ాధిపత్యమును సహింపని తిరుగుబాటు 

చారుగాను, భారతీయ చితరచనయందలి అతి సూత్మ 

తత్త ములను అత్యంత సామర్థ్యముతో నిరూపించుచు 

వ్యాఖ్యానించువాడుగను, అతడు రంగమున (పవెశించెను. 

అట్టనుటచే నతడు కేవలము [పాచీనక ళా రీతుల నుద్ధరించు 

టక యత్నించి నని అనుకొనుట సరికాదు. అతడు 

అన్ని చేశములందలి చితక శారీతులను, విధులను, కల్పనా 
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సం|పదాయములను సమీకరించుకొనగల ఒకానొక 

అద్భుతళ క్రితో విశిస్టమైన (ప్రతిభ కలవాడు. |[పొచ్య - 

ఆసియాయందును పాశ్చాత్య దేశములందును గల కళా 
[పవీణుల చీతరచనా కమమును సాదరముగా, య ఖేచ్చ 

ముగా అత డవలంబించెను. అతడు తన చితనృష్ట్ర యొక్క 

అరంభదశయందు (పాచ్య అ వాళ్చాత్యదృకృథములను 

"రెండింటిని అనిర్వచనీయ మైన సంయోగముతోను సమీ 
కృతమైన మైతితోను ఉపరమోగించెను. 

డాక్టరు అవసీ ద నాథ రఠాకురు ఉపా ధ్యాయుడుగా 

అనదృళశుడు. మిక్కిలి పసివారయిన శిష్యుల యెడ కన్న 

త్రివలె అపరిమిత మెన ఓపికను, క్షన్నతం[డీవలె వాత్సల్య 

మును, అనుకంవను అతడు చూపెను. సాధారణులయిన 

శిష్యుల యొక్క హృదయములందు లీనమైయున్న శక్తు 

లను బహిర్గతము చేయుటయం దీతనికిగల శ క్తిసామర్థ్య 

ములు అద్భుతావవాములు. తనశిష్యుల్నపై తన రచనా 

విధానము నెన్నడు అతడు విధించియున్న వాడు కాడు. 

అవనీం[ద నాథుడు చితకళకు సంబంధిం చిన నూతనో 

ద్యమమునకు నాయకుడుగా ఎడ తెగని కృవన ల్బెను. 

తన అనుయాయులకునుు నన్నిధాన వర్తులగు శిష్యులకును 

ఉత్సాహావేశములను కల్పించెను. వారి కాతడు ఉత్తమ 

హైందవ కళాచ్మితములను అవగతము చేసికొను విధా 
నమునందును, నూత్నాలోచనలు కల ఆధునికుల భావ 

[పకృతులకును, అవనరములకును, పరిస్థితులకును అను 

వగు రీతిగా నూతనకళారీతులను పునర్ని యోజన మొనర్చు 

టకై, భావములను, [దవ్యములను, సం|గహించు విధా 

నమునందును సాకల్యమైన శిక్షణ మొనగెను. 1906 వ 
సంవత్సరములో అవనీంద నాథుడు తన శిష్యుల కొనగిన 

ఉపన్యానమునందు చిితకళ వ] తనకుగల ఆశయములను 

ఇట్లావిష్కరించెను. “మీరొక సుందరమైన (వదేశ చిత 

మును [వాయు సంకల్పముతో ఒక ఉద్యానమునకుగాని, 

నదీ తీరమునకుగాని పోయి అచ్చటి మొక్కలను, పువ్వు 

లను, జంతువులను రంగులతో చి క్రించుట నేనెరుగనిది 

కాదు. అట్టి సులభ సాధనములతో సౌందర్యమును మీ 

యధీన మొనర్చుకొనుటకు మీ రొనర్చు యత్నములు 

నా కాళ్చర్యమును కలిగించుచున్నవి. సౌందర్యము బహీొ 

రుపాధుల నా|శయిం చునది కాదు, అది అత్యంతముగా 
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అళోకుడు 

ఆంతరమైన హేతువును ఆశయించునది. మీరు మున్ముందు 
కాళిచానకవితా వెీష్రమునందు మగ్నమనన్కులు 

కండు. పిదప ఆకసమును తిలకింపుడు. అవుడు నిత్య 

నూతనమైన మేఘ సందేశము యొక్క శాశ్వత సౌభాగ్య 

మును మీరు (గహింప గలుగుదురు. మొదట వాల్మీకి 

కృత మైన సము[ద వర్లనమున మగ్నులు కండు. పిదప 

యశెేష్ట్రముగా నము[దమును చితింపుడు.” 

అవనీం[దనాథుడు దివిశేగినాడు. ఆతని మరణముచే 

ఆధునిక చి తకళోద్యమమున నొక మవోనాయకుని, 

ఒక చేశాభిమానిని, ఒక చితక శా [పబోధకుని భారత 

దేశము కోల్పోయినది, చితకళోద్యమమున మిక్కిలి 
పతిభావంతుడును, సమకాలిక మవోవురుషులలో నొక్కు 
డును, మానవ సంస్కృతి చర్విత వ్యతములందు మాసి 

పోని చివ్నాములను నిలిపినవాడును అగు అవనీం[ద 

నాథునకు భారతదేశము స్తుత్యుపహారాభివందనములను 

అర్చింపవలసి యున్నది, 

_ అవనీం[దనాథునకు కీర్తిని తెచ్చిన శిష్యులు పెక్కురు 
కలరు. వారిలో నందలాల్ బోను, ' అసితకుమార్, 

వోల్దారు, వకీలు, దేవీ పసాదరాయ్ చౌదరి, [ప్రమోద 
కుమార్ చటర్టి "పేరొన దగినవారు. 

వి. ము, 

అవి సెన్నా - కీ.శ, 980-1037 :- ఇతడు పర్షియా 
దేశస్థుడు. బొఖారాకు నమీపమునగల ఒక (పదేశమున 

జన్మించెను. వై ద్యులందు అ(గేసరు డని చేరు పొంచెను. 
ఇరువది నాలుగేండ్ల లేబ్రాయముననే ఆస్థాన _వెద్యపదవిని 
పొందిన (పతిభాశాలి. ఇతనికి సాహి త్యాభిలామ మెండు. 

యూరపుఖండమునందలి వె ద్యశాస్త్రముసై కనపరచిన 
ఇతని కృషి. (తాబల్య ము మిక్కుటము, 1650 సం వత్స 

రమువరకుకు*డ “కానక అను పేరుగల ఇతని నైద్య 
శాస్త్ర [గంథము చద్యశా (స్త్ర బోధనాలయములందు 

పాఠ్య్మగంథ మై యుండెను. నీటిసరఫరా, శీతోస్ణస్థితి, 
బుతువులు, వీనిఫలితముగ మానవుల ఆరోగ్యమునందు 

కనబడు మార్పులను ఇతడు గు ర్తించెను. [పయాణించు 

వారికి సలవోలు, వృద్ధుల విషయమై వహించవలసిన 
(శద్దగూడ ఈ |గంథమున చేరొంనబడినవి. 

డా. వే. రా. 
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అశోకుడు - [క్రీ శ. 218-282:- ఆకోకుడు 
మేర్యచ[ కవర్తులలో అగగణ్యుడు. నుమారు కీ. పూ, 

ల04 వ నంవత్సరమున శెండన మౌ'ర్యచ[క్రవరి యగు 

బిందుసారునకును, సుభ దాంగికిని జన్మించెను. ఇతడు 

తండి జీవిత కాలములో తక్షళిల రాజధానిగాగల ఉత్తరా 
పథ మునకు రాజ[పతినిధిగా నుండి కీ. పూ. 2/8 లో 

తం డీ మరణాంతరము చ[కవరర్తి యయ్యెను, కాని 

(క, పూ. 269 వరకు అనగా తండి మరణించిన నాలుగు 

సంవత్సరముల వరకు పట్టాభిషిక్తుడు కాలేకపోయెను, 
ఈ మధ్య కాలములో అతనిపై కత్తిగట్టిన అతని సోదరు 
లతో యుద్ధము చేయవలసివచ్చుట ఈవ్యవధికి కారణము 

కావచ్చును. అతని మం[తియగు రాధాగుపుడు అతడు 

చకవరర్తి యగుటకు చాల సహాయప డెను. 

కళింగయుద్ధము ; చకవర్తి అయినసిమ్మట అళోకుడు 

ఒక యుద్ధము చేసెను. (క్రీ. పూ. 262 వ సంవత్సరమున 
అనగా పట్టాభిషి క్తుడయిన రి నంవత్సరములకు అతడు 

కళింగదేశముసె చాడివెడలెను, ఈ యుద్దములో 1 న్నర 
లక్షమంది ఖైదీలుగా పట్టుబడిరి. 1 లతకు సెగా మర 

ర్ం 

'ణించిరి. దీని శెన్నో నెట్లు మిక్కుటముగ జనులు యుద్ద 
0౧ ఢి 

కారణమున చనిపోయిరి. ఇట్టి (వాణహాోని, హింస అతని 

జీవితములో గొప్పమార్చును తెచ్చెను. ఈ విజయము 
వేరు దిగ్విజయములకు పురికొల్పు టకు బదులు అతనికి 



యుద్ధము పై ద్వేషమును జనింప జేసెను. యుద్ధ మువలన 

పక్కుమందు నై చె నికులు మరణించుట యో గాయవడు 

టయో. శత్రువులచే జిక్కుటయో తటస్థించును. వారి 

కుటుంబములకు మిక్కిలి కష్టనష్టములు కలుగును, ఇవి 

వారి సన్నిహితులను కలదివై చి పెక్కు విషాద ములకు 

చారితీయును. [వజానీక మును ఇట్టి కష్టములపాలు 

చేయుట అళోకుని కెంతమా(తమును ఇషస్ట్రములేదు. కావున 

కళింగ యుగ్ధానంతరము ఆతడు రణభరికి బదులు ధర్మ 

భరిని | (మోగేంబెను. కొన్ని ఆధారములనుబట్టి కళింగ 

యుభానంతరము బౌద్ద సన్యాసీ ఐన ఉపగుప్తుడు అశోకు 

నకు "చేసిన జౌద్దమతోప దేశము ఈ పరివర్తనమునకు చాల 

వరకు తోడ్న'డెనని తెలియుచున్నది. తతృ్ఫలితముగా 

నతడు జీవిత శేషమున రణరంగమున శకాలిడ నని 

పట్టుట యెగాక మానవకల్యాణమునకు మార్గమును చూపు 

(పతిన 

నట్టి అహింసను, నిగవామును, నశ్ళీలమును [ప్రజలందరి 

కిని అలవరుచుటకు పూను 

క్రాచెను, ఈ విధముగ తన్మజన్మ 

మును. సార్థకము చేసికొని, 

“దేవనాం | పియా” “పియ 

దర్శి" అను బిరుదములను 

ఫొం చెను. అశోకుడు క్రీ. పూ” 

వివి2ి సంవత్సరమున మర 

ణించెను, 

అశోకుని పరిపాలనము ;అళో 

కుని రాజ్యము మిక్కిలివి స్తీ 

రము కలిగియుం జెను. దథిణ 

మున కొంతగభాము తప్పభార 

తచేశమునంతను ఆతడు పరి 

పాలించెను. మన దేళముతో 

పాటు ఆరియా, ఆరోకోపియా, 

"గెడోషియా పారోపానీసా-దె 

రాష్ట్రములుకూడ అతని అధీన 

మున నుంజెను. పెషావర్ లోని 

మోబజ్ గర్హి, మనసహో రా 

లోను, డేరాడూను దగ్గరనున్న. 

కాల్సీలోను. ధఛారో రాష్ట్రము అశోక స్తంభ్యాగ్రము 

అశోకుడు 

లోని సోపారాలోను, కథియవాడులోనున్న గిర్ నారు 

లోను, పూరీ జిల్లాలోని ఛేలీలోను, గంజాములోని జౌగడ 

లోను, మైసూరులోని చితల్ దుర్గములోను, జబ్బల్ పూరు 

దగ్గరనున్న రూప్ నాథ లోను, ఫీవోరులోని సవా[స్రనామ్ 

లోను, తదితర |ప్రదేశములలోను ఉన్న అశోకుని శాసన 

ముల ఆధారముగా అతని రాజ్య విస్తీర్ణము నిర్ణయించు 

టకు వీళై యున్నది. కాని కళింగ చేశముతప్ప మిగశా 

సామాౌజ్య మంతయు అళోకుని తండి యగు బిందుసారు 

డును, తాతయగు చం దగుప్పుడును జయించినదే. 

అళోకుని నా మాజ్యమునకు పాటలీపుతము రాజ 

నుండెను. అశోకుడు తన రాజ్యమును. 

నిరంకుళముగా పరిపాలించినను తన (పజలను తండి 

వలె నాదరించెను. స్మృతులను గమనించి, శిష్టాచార 

పరాయణుడ, "పెద్దల సలహాలను మన్నించు చు, 

తన (పథభుత్వమును మంచి. పునాదులపై నిలిపెను. 

మరియు 

ధఛానిగా 

హిందూ రా జ్య 

ననుసరించి 

అశోకుడు [పజల యోగ చేవ 

ములను తెలిసికొనుటకు వివిధ 

[పొంతములకు యాతలు వెడలు 

చుండెను. అతని కిం దనున్న 

సామంతులు (పజలను కష్ట పెట్ట 

కుండ, వారికి శేమకరములగు 

పనులు చేయుటయందు అలసత 

ను వహింపకుండ, కని పెట్టుటకు 

గూఢచారులను నియమించెను, 

ఇన్ని ఏర్పాట్లు గావించినను 

. ఒక్క (ప్రభువు రాజ్యమంతయు 

స్వయముగా పరిపాలించుటకు 

వీలుకాదని యెరిగి అశోకుడు 

తన రాజ్యమును అనేక రాష్ట్ర 

ములుగా విభజించి సరిహద్దు 

రాష్ట్ర ములలో తన రాజకుటుం 

బములోనివారిని రాజ్మపతినిధు 

లుగ నెలకొల్పి తక్కిన రాష్ట్ర) 

ముల పరిపాలనక్షై. బిరుదుగల 

సంప్రదాయము 
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రాజ్యపతినిధులను పర్చాటు చేసెను. తవళిల, 

ఉజయిని, తోసాలి, సువర్షగిరి అను ఈ నాలుగు 
ద 

వరగణాలును సరివాద్దు రాష్ట్రములుగా _పర్కొన 

బడినట్లు కళింగ  శాననముల మూలమున తెలియు 

చున్నది. 

అశోకుని మతము : అశోకుడు కళింగ యుద్ధానంత 

రము బౌద్ధమతము నవలంబించె నని తెలియుచున్నది. 

అతడు ఒక శాసనములో తాను బౌద్ధ శాక్యుడ నని చెప్పు 

కొని యున్నాడు. అంశేశాక కీ, పూ. 258 వ, సంవ 

త్సరమున జౌద్ధధర్మముల నన్నింటిని సదుర్దేశముతో విమ 

.ర్భించుటకు మొగలిప్యుత టిస్సాయొక్క అధ్యశ్షతలో 

మూడవ బౌద్ధ సమా వేశమును వశర్చాటు చేసెను. బౌద్దు. 

అకు పవి(త్రస్థలములై న బుద్ధగయ, లుంవినీవనము, కపిల 

వస్తు, సారనాధ్, [శావస్తి, కుశీనగరము మొదలగు స్థల 

ములకు యాత్ర వెళ్లెను. ౌద్దధర్భ వ్యా వ్లీకై ధర్మమవో 
మా|తులను నియమించెను. జంతువులను బలియిచ్చుట 

మొదలగు అలవాటులను మాన్చించెను. బౌద్ధులకు ముఖ్య 

మెన దినములను ఉత్సవదినములుగా పరిగణించెను. ఇట్టి 

ద్రమాణములవలన అశోకుడు బెొద్దమ తాభిమాని యని 

ఘంటావథముగా చెప్పవచ్చును, 

_ అకళోకుడు బౌద్దమతాభిమాని అయినను, పరమత 

ములయెడ ద్వేషభావము లేనివాడై. అన్నిటిని సమ 
భావముతో చూచెను. ఈ విధముగ అశోకుడు ధర్మ 

సంస్థాపనార్థము తన సర్వస్వము త్యాగముచేసి విజ 

యముగాంచి (పప్రపంచచరి[తలో అద్వితీయ, స్థానమును 

పొందెను. 

అశోకుడు = ధర్మము : అశోకుడు బోధించిన ధర్మము 
ఆచరణ సౌలభ్యము కలదనియు, సర్వజన సమ్మతమైన 

దనియు చెప్పవచ్చును. తల్లిదం[డులయందు భ క్రి కలిగి 

దేశాంతరములోను ఉన్న (పజానీకమునకు అంద చేయు 
టకు అనేక మార్గములను, పద్ధతులను అనుసరిం చెను. 

1. . (పృవథమముగా అశోకుడు తాను నమ్మిన ఆదర్శ 
ముల లత్యుములను స్వయముగా ఆచరణలో 'పెన్లైను. 
రాజులకు |పీతిక రమగు మృగయావినోదములకు స్వస్తి 
చెప్పెను. వేటకు మారుగా రాజ్యములోని (పజల షమ 

మరయుట, పవిత్రస్థలములను, జనులను సందర్శించుట 

ధ ర్మబోధచేయుట, దేశయా[తచేయుట, మొదలగు పను 

లలో కాలము గడ పెను, మాంనభక్షణమును మాని 

వేసెను. ఈ ఆదర్శ్భములతో నే అశోకుడు మనుష్యులకు, 
జంతువులకు వైద్యశాలలు కట్టించెను. [పయాణించు 

వారికి సౌకర్యార్థము బాటలను వేయించెను. చారికి 

ఇరు పక్కల చెట్లు నాటించి బావులను (తవ్వించి చలి 

పందిళ్ళను వేయించెను. 

2. అశోకుడు తన సామంతులు తమ తీరిక వేళలయందు 
(వజలకు ధర్కోప చేళము గావించుచుండవలెనని శాసీంచు 

యుండుట, పెద్దలను గొరవించుట, (బాహ్నణుల యెడ, 

(శమణులయెడ మర్యాదగా [పవర్హించుట, దాసులను 

దయతోచూచుట, అహింస, సత్యము, శౌచము, దానము 

దయ, మార్గవము, సాధుత, సంయమనము, భావశళుద్ధి, 

కృతజ్ఞత, దృఢభక్తి, ధర్మరతి మొదలగు అంశములతో 
కూడిన ధర్మమును అళోక్తుడు (పజలకు బోధించెను. అళో 
కుడు తాను నమ్మిన ఈ ధర్మములను _ దేశములోను, 

టయేగాక తన ధర్మమును [పజలకు సులభముగ అంద 

"జేయుటకు ధర్మమవిమా తులను నియమించెను. 

కీ. అశోకుడు తన ధర్మము జగమందంతటను వ్యాపింప 

"జేయుటై. బౌద్ద ధర్మోప దేశములను శాశ్చీరము, గాంఛా 
రము యవనము, హిమాలయ (పదేశము, బర్మా, 

సింహళము మొదలగు దేశములకు పంపెను. ఈ నంద 

ర్భములోశే అశోకుని కుమారుడై న మహేం|దుడు, 

కుమార అయిన సంఘమిత్ర సింవాళ మునకు వెళ్ళినట్టు 

తెలియుచున్నది, 

4. అశోకుడు ధర్మాభినృద్ధికై ధర్మశాననములను 
చెక్కించి దేశములోని ముఖ్యమయిన [ప దేళశములలోను, 
సరిహద్దులందును (పతిస్థించెను. ఈశానన ములు (పాకృత 

భాషలో కొన్ని, ఖరోష్టిలిపిలో కొన్ని, మిగిలినవి [బాహ్మీ 
లిపిలోను [(వాయబడి యున్నవి. అశోకుని శాసనములను 
ఎనిమిదివిధములుగా విభజింపవచ్చును. పదునాలుగు ఖిలా 

- శాసనములు, రెండు కళింగళశాననములు, మూడు గువో 
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శాసనములు, శెండు టిరాయి స్తంభ శాసనములు, ఏడు 

_న్తంభశాసనములు, పరిశిష్ట స్తంభశాసనములు, లఘుశిలా 
శాసనములు, భా|భాశాసనములు అనునవి, 

ఆ. వై. 
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అశ్వళాస్త్రము :- భారతీయులకు మిక్కిలి (పాచీన, 

కాలమునుండియు అశ్వములు పరిచితములై యున్నవి. 

వె దిక ముగాను, లౌెకికముగాను అశ్వములు (పాధాన్యము 

వహించినవి.అశ్యమును [పథానముగా [గహీంచి చేయునట్టి 

అశ్వ మేధమను మవాయజ్ఞము వేదములలో నే వర్ణిత 

మగుట వేద కాలమునకు పూర్వమే అశ్వపరిజ్ఞాన ము భార 

తీయులకు లెన్సగానుం జెనని తెలియుచున్నది. ఇ క్రిరీయ 

వాజననేయి సంహితలు, శే. త్రిరీయ, శతపథ, ఐతరేయ 

(బాహ్మణములు, ఆప న్హంబ, కాత్యాయన, సాొంఖ్యా 

యన |శౌతసూతములు అశ్వమేధ [ప్రశంస గావించినవి, 

అశ్వ మేధీయ మైన యశ్వమునకు 'యయు' వని “పేరట, 

దానిచే శ్యామక ర్లమని యందురనియు, అది యొడ లెల్ల 

తెల్ల ,నె చెవులు మాత్రము నల్లనై_ యుండు ననియు శివ 

త త్వ రత్నాకరము పేర్కొన్నది. అశ్వసంబంధముగల 

అశ్వినీదేవతలు  బుగ్వేదములో పేర్కొనబడినారు. 

సూర్యని థార్యయయిన సరణ్యు ఆడుగుజ్ఞము రూపము 

ధరింపగా నూర్యుడు మగగుజ్ఞమై వెంట దవి లెననియు 

వారికి అశ్వినీకుమారులు పుట్టిరనియు వర్ణింపబడినది. 

పురాణేతివోసాదులలోను అశ్వముల |ప్రశంన యెక్కు 

వగా గలదు. లౌకికముగా రాజుల చతురంగ బలములో 

అశ్వము ముఖ్యమైనది. అశ్వపతులకు (పసిద్ధిగలదు. దండ 

యాతారంభములో “వాజి నీరాజనవిధి చెప్పబడినది. 

అశ్వళశాస్త్రము :- తమ కనేకవిధములుగా అవసరము 

లైన గజములను గురించియు, అళ్వములను గురించియు, 

భారతీయులు ప త్యేకముగా కృషిసలిపి [గంథములను 

రచించిరి. 

వీనిలో గజాశ్యముల స్వభావ స్వరూపావోరాదులు వివ 

రింపబడినవి, ఆయా గంథములు స|పమాణములుగా నేటి 

కిని స్వీకరింపబడు చున్న వి. అశ్వశా (స్త్ర [పవ _ర్హకులలో శాలి 

హో(తుడు ముఖ్యుడుగా కనబడుచున్నాడు. శివత త్త 

రత్నాకరములో శాలిహో తుడు సెర్టానబడినాడు. అశ్వ 

లకణసార కర్త మనుమంచిభట్టు “అనఘుడు శాలి 

వో తుడు వాయంబులకున్ మును జెప్పినట్టి యా యను. 

పమ లవణంబులు, .. తెనుగున 'నెల్లవా రలకు చేటపడన్ 

రచియింతు నని శాలిహో తుడు అశ్వలవణ శా(న్ర్రమును 

చెప్పియున్నట్టు నుడివినాడు. మహాభారతమున ద్వితీయా 

గజశా(స్ర్రములు, అళ్వ శాస్త్రములు ఇట్టి వే, 

శ్వాసములో “ఈతండు శాలివ 5కే క్రుడ్తో, మాతరియో, 
నలుడోయని హాయనీతి కోవిదులలో మునుముందుగా 

శాలిహోతుడే యుగ్గడింపబడి నాడు. నలుడు, నకులుడు, 

అశ్వశా స్త్ర పారంగతులుగా (ప్రసిద్ధి చెందినారు. నల 

మహారాజునకు అశ్వ హృదయ మను వీద్య తెలిసి యున్న 

ట్లుగా భారతము చెప్పినది, 

అశ్యోత్స త్తి వజ అశ్వములకు అమృతము, బాప్పము, 

అగ్ని, దేవతలు, అండము, గర్భము, సామ అనునవి 

యుత్చ త్రిస్థానములుగా చెప్పబడినవి. దేవదానవు లమృ 

తార్థము సముద్రమును [తచ్చునపు డమృతముతోగూడ 

ఉచై[శవ మను అశ్వము పునశ్లైను. అదియే యమృత 

సంభవము. యుగముల శాదిని [(బహ్మాబేవుని ముఖము 

నుండియు, అగ్ని దేవుని నాలుకనుండియు జాపమ్పములు 

రాలెను. వానినుండి కొన్ని యశ్యములు పుళ్లైను, 

అవి బాష్పజాళ్వములు, తొల్లి పద్మజుడు పావనము 

చేయుచుండగా ఆ హోమాగ్నినుండి యొక వావా 

ముద్భవించెను. అది యగ్నినంభవ హాయము. దేవతలు 

సృష్టి ంపబడగ నే యందు ముఖ్యులైన ఇం|దాద్యష్ట 

దిక్పాలకులు తమకొరకు గుజములను సృష్టించుకొనిరి. 

అవి దేవసముత్పన్నము లనబడినవి. [పజాపతి యొక 

ప్పుడు ఉలూకరూవమును పొంచెను. దాని యండముల 

నుండి యశము లుదయించెను. అవియే యండజాళ్వ 

ములు. మగ గుజ్జము వలన ఆడుగుజ్జమునందు కలిగిన 
యళశ్వము గర్భజము. సృష్టి కాలమున సామలతో సృష్టి 

కర్త అశ్యములను సృజించెను. అవియే సామజములు. 

గుజ్జములకు తొల్లి రెక్క. లుండెనట : తొలుత అశ 

ములకు పక్షము లుండెను. అశ్యములకు పతకము లుండె 

నని మన వాజ్బయములోను, [పాచీన చితములలోను, 

కన్సడు చున్నది. అవి యాకాశమున య ఖేస్టముగా సంచ 

రించుచుండెను. అవి దేవతలకును లోబడక తిరుగు 

చుండెను. ఇం|దుడు కోపించి వీని రెక్కలను గొట్టుమని 

శాలివో[త్రు డను ముని నాజ్ఞాపించెను. శాలిహో తుడు 

ఇషీకా(న్ర్రమును [వయోగించి యశ్వముల చెక్కులను 

ముక్కలుచేసెను. పాప మా గుజ్జములు జాలిగొలుప ఆ 

శాలిహో తుని ప్రార్థించెను. దయాళు వగు నా బుషి 

“మీ "క్క ్లలబలము పిక్కలకు వచ్చును పొంిడని వర 
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అశ్వశాస్త్రము 

మిచ్చెను. అప్పటినుండి అశ్వములు దే వేందునకును, 

భూమీం[దునకును వాహనము అయినవి, జంతువులలో 

వేనికాళ్ళకును లేనిబలము, వేగము అశ్యములకు గలు 

గుట కిదియేకారణము. పరిణామ శాస్త నిష్టాతు లయిన 

యాధునికులే పెద్ద పెద్ద జంతువులకు తొలుక శెక్కలుండె 

ననియు, 'కాల[కమ పరిణామ దళవలన వానికి రెక్కలు 

పోయె ననీయు సిద్ధాంతీకరించు చున్నారు. ఇటీవలి బెల్లి 

యన్ కాంగోలో "వేటాడిన మొక త్తేథమునకు 

నాలుగు దంతము లున్నవట! 

అశ్వములలో చాతుర్వర్ష్యము : గుణక ర్మ విభాగమును 

బట్టి అళ్వములలోను (బాహ్మణాది చతుర్వర్లములు గల 

వని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినారు. (1) మంచిగుణముక లవి, 

మంచి యలవాట్లుగలవి, శూరములయినవి,. గంధర్వ 

బలము గలవి, శతెల్లనివి, ఎజ్జనివి, తేనెవన్నెగలవి, ఉసిరిక = 

వాననగలవి, అలంకారము 

లందును, పాయసాజ్యములందును ఆన క్రిగలవి [బావ్మాణ 

జాతీ వాయములు, (2) 'తేజన్పుగలవీ, కొంచెము కోప 

స్వభావము గలవి, పెద్ద ధ్వసిగలవి, పెద్ద శరీరముగలవి, 

వేయి, పేలాల వాసనవంటి 

బలముగలవి, తెల్ల నిదిగాని, నల్ల నిదిగాని 'యగునట్టి మంచి 

_ వన్నెగలవి, పువ్వుల వాననగలని, మళ్లెపూవులవంటి 

కన్నులుగలవి, సువిభ _క్షములయిన యవయవములుగలవి 

క్యతియజాతి గుజ్జములు. (8) ఎండకు, గాలికి ఓర్చునవి, 

మిక్కిలి బరువు మోయజాలినవి, సంతోషమునుగాని, 

దుఃఖమునుగాని |పకటింవనివి, మధ్య వేగము గలవి, 

పానపియము లయినవి, చిగురుటాకు రంగుగలవి, మేక 

కంపు, కోతికంపుగలవి, రాతసత త్తపము గలవి, వైశ్య 

జాతీ తురంగములు. (4) దుర్భుణములు గలవి, ఇతర జంతు 

వులు తినివదలిన యావహోరమునుగూడ తినునవి, 

శు[భ వస్తువులనుగూడ విడువనివి, తన్ను పోషించువాని నే 

తన్నునవి, చెట్టు విరుగునప్పటి నవ్వడిగలవి,. తాటికంపు 

గొట్టునవి కూ దజాతి తురగములు. ఆయా జాతివానిని 

గుణచేష్థాదులవలన గుర్తించి వేరువేరుగానుంచుట మేలు. 

అశ్వముల (ప్రకృతి ౬ బుతువులు : (గీష్మాంత మున 

సారహీనమైన గడ్డి, తీగలు, ఆకులు తినుటవలన అశ్వ 
ములు ఛాత పకృతి గలవి యగును. వాని కప్పుడు 

వాతరోగములు వచ్చును. అవి బలముడిగి కృశించి, వికిర 

అపరి 
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రోమములు గలిగి న్మిదమత్తు గలవిమయై యుండుము. వర్ష 

ర్తువు అంతమునను, హేమంతమునను వాయము లెక్కు 

వగా పచ్చగడ్డి తినును. అపు డవి పిత్తపకృ తిగల వగును, 

కీని కీబుతువున శూలరోగములు కలుగును, అవి 

నీటి నెక్కువగా (తాగును. పాయముల క్రీ సమయమున 

కోప మధికముగా నుండును. శిశిరర్తువులో గుజ్జములు 

కండపట్టి మిక్కిలి బలముగలవైై కార్యద తము లై 

యుండును. ఎంతపని చేసినను అలసట చెందవు, ఏ రోగ 

ములకును గురికావు. అవి చూచుట కెంతయు నింపుగా 

నుండును. శ్లేష్మ[పకృతిగలవై_ యొప్పారును. 

అష్టవిధములయిన యశ్వలక్షణములు : శ రీరము, 

నుడులు, కాంతి, గతి, వానన, స్వరము, వర్షము,స స_త్త్యము 

అని యశ్యల క్షణము, అనిమ్ది విధములుగా నున్నవి, 

శరీరము : సర్వలతణములకును స్థానము శరీరమే 

గావున ముఖ్యమైనది హాయళరీరము. తొలుత దానిలక్షణ 

మెరుంగుట యవసరము. కొంచెము ఎజ్జనివియు, గట్టి 

వియు, ముడుతలుపడనివియు నగు పెదవులును, ఎట్జని 

దియు, పల్చ నె నదియు నగు నాలుకయు, ఎట్టని దవుడ 

లును (పళ నములు, దంతములు గట్టిగను, నున్న నెనవి 

గను, ఒకదానితో నొకటి చేరినవిగను, హెచ్చుతగ్గులు 

లేనివిగను ఉండవలెను. మిక్కిలి పెద్దవియు, పొడవైన 

వియు గానట్టి చెక్కిళ్ళు మంచివి. మెత్తని “"ప్పలు గలిగి 

విశాలములై , తేనె రంగు గల కనులు శోభావహాములు., 

మంచి సుడి గలిగి, విశాలమై యున్న నుదురు, సమమై, 

గుండమై రెండు సుడులతో వెలయు శిరస్సు శుభ పద 

ములు. చెవులు వొట్టివియై, వల్చ్బనివి యై, సూటిగా నిక్కి 

నవియై యున్న మేలు. మిక్కిలి దృఢమై, దిర్భమై యున్న 

మెడ [చేష్ట మయినది. పొడ వై నట్టిదియు, జడలుగట్టని 

దియు నగు జూలు మేలు.“మూపు మేలు నుడులు గలిగి 

గట్టిదియె యుండవలెను. జొమ్ము సువిశాలమై, దీర్భమె 

'యొప్ప దగును. చంకలు ఎత్తుగను, నిడుదలుగను 

నుండ నొప్పును. తొడలు గుండ మైనవియు, సమమైన 

వియునై యుండవలెను. మోకాళ్ళుగూఢముగా నుండుట 

తగును. గుం డముగా నుండి కండలేని పిక్కలు చేష్ట 

ములు. గట్టివియు,. నున్ననివియు, గుండనివియు, పద్ద 

వీయు'. నగు గిట్లలు (పశ నములు, కొంచెము (వేలుచుండి 



గుండనిదియైన పొట్ట తగినట్టిది. ఎక్కువ దిర్హమెనదిగాక, 

బల్లపరుపుగానుండి, కొంచెముగా వంగియున్న వీపు శుభ 

'మెనది. పిరుదులు “పెద్దవి యె యుండ వ లెను. మెత్తనివియు 

నిగనిగలాడునట్టి వియు, పొడ వై నట్టివియు నగు వాలము 

లతో గుండని కుచ్చుగా నున్న తోక [ప్రశంసనీయ మైనది. 

అవయవముల పరిమాణము: ముప్పది రెండంగుళ 

ముల ముఖముగలది యు త్త్రమాశ్వము. అంతకన్న 

శెండంగుళములు తక్కువ [పమాణము గల ముఖము 

గలది మధ్యమాశ్వము. తక్కినది కనిష్టము. ఉత్తమాశ్వ 

మునకు మెడ వబదియారంగుళముల పొడవు గలదె 

యుండును. నలుబదియారు, ముప్పదియారు అంగుళముల 

మెడలుగలవి మధ్యమ, కనివ్ఫములు, వక్షస్థలము, పృష్టము, 

కటి. యనునవి ముఖముతో సమాన పమాణముగలవి, 

ఇవులు వడంగుళములు, తశాలువులు ఆరంగుళములు, 

గిట్టలు పడంగుళములు ఉండవలెను. ఎనిమిది యడుగుల 

యెత్తు గలది యు త్తమాశ్వము. ఏడడుగుల యెత్తు గలది 

మధ్య మాళ్వము. ఆరడుగుల ఎత్తు గలది కనిష్టము, పది 

యడుగుల యడ్డపుకొలత గలది శేవ్ఫమైనది, ఎనిమిది 

యడుగులది మధ్యమము. వడడుగులది హీ నాశ్వము. 

వరము : తెలనివి, నలనివి, ఎటబునివి, పుపచ్చనివి 
౯3 ౧౧ ౧౧ యు , 

శుద్ధ వర్ష ములు. మి|శవర్లము లనేక విధములు. జూలు, 

తోకవెం[డుకలు, రోమములు, చర్మము, గిట్టలు, తెల్ల 
లి ౧ 

నైన గుట్బ్జము శంభాభ మనబడును, ఇది వి పజాతి 

గుఖ్లము. జూలు మునై్ననవి తెల్లనై, చర్మము నల్లనై 
రు రుల MO Mn 

నది కర్తల మను హయము. సర్వ్యావయవములు నల్లి నై 

నది కొల మను గుజ్బ్జము. ఇది భూ ద్రజాతిది. సమసావయ 

వములు ఎజ్జ నై నది కుంజాభ మను తురంగము. ఇది 

క్యత్రియజా తిది. జూలు, రోమములు, వాలము సర్వము 

బంగారువన్నె గలది శేరభము. ఇది వై వై శ్యజాతిది. రోమ 

ములు పసుపుపచ్చ, ఎరుపు కలిసియుండి, ముఖము, 

కాళ్ళు, తోక, జూలు ఎజ్జనై నది చోర మనబడును, వాలము 

వను 

' కాళ్ళు, ముఖము నల్లనై. నది రురువు. "తెలుపు, నలుపు ' 

కలిసియున్న రోమములు' గలది నీలము. కలిగొట్టు పువ్వు 

వన్నె గలిగి పిక్కలు నల్లనై నది మేఘ మన బడును. 

పక్వమెన చేశేడుపండు వన్నెగలది జాంబవము, ఇట్లీ 

చితజాతులలో. రుచిరము, సుమనము, శ్యామకర్షము, 
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కల్యాణ పంచకము, అస్టమంగళము, మల్లి శాతము, 

'ధొతవాదము, వోలాభము, కరంజము, బింబకము 

మున్నగునవి కలవు. వీనిలో శ్యామకర్ణ మనునది మిక్కిలి 
[పేశ_న్హమైనది. ఇది శరీర మంతయు తెలుపు, చెవులు 

మాత్రము నలుపువసన్నె గలిగిన గుట్బ్జము, ఈ శ్యామ 

కర్ణ మే యళ్వ మేధ యాగమున [పథాన పశువుగా నుపక - 

రించునట్టి యశ్వరాజము. నాలుగు పొదములు, ముఖ 

మధ్యము శెల్లనెనది కల్యాణ పంచకము. ఇది కల్యాణ 

[పదమైన తురంగము. జూలు, తోక, రొమ్ము, ముఖము, 

నాలుగు కాళ్ళు అను నెనిమిది యవయవములు తెల్ల 

నైనది అష్టమంగళము. ఇదియు మిక్కిలి పళ న్తమెన 

గుజ్రము. 

'వర్షనీయములగు అశ్వములు :- శరీరమంతయు తెల్లగా 

నుండి, నాలుగు పాదములు నల్లగానున్న యశ్వము 

యమదూత వంటిది. సర్వనాళనకారి. ఇట్టిది వర్ణనీయము. 

తోకగాని శిరన్సుగాని హీనవర్ణమైనది త్యాజ్యము. శరీర 

మంతయు నొకవర్లమై శిరముగాని, తోకగాని వేరొక 

వర్ల మెనది యశుభము. తక్కువ దంతములు గలదియు, 

ఎక్కువ దంతములు గలదియు విడువదగినవియే. నల్ల 

నైన తాలువులు గలది కీడు, నమలునపుడు [కింది 

దంతములతో వె దంతములుగాని, వె దంతములతో 

[కింది ద్రంతములుగాని రాపిడి పడిన గుజ్జము నిలుప 

దగనిది. మూడు కాళ్ళు నల్లనై, ఒకకాలు తెల్లనైన 

దానిని ముసలి యందురు, ఇది యశుభంకరము. చెవుల 

చెంత కొమ్మువంటి సుడిగలది శృంగిక మనబడును. పెద్ద 

పులివంటి వర్షముగలది వ్యాఘాభము. _స్తనమువంటి 

చర్మము | వలాడునట్టిది స్పని, ఆవుగిట్టవ లె చీలిన గిట్ట 

గలది ద్విఖురము. మూవున నుడిగలది కకుది. ఒక 

అండమే కలది ఏకాండకము. బూడిదవన్నె ముఖము, 

తోకగలది భస్మాభము. ఇవియన్నియు దూవ్యములు. 

సర్వము నల్ల నైైనది నింద్యము. నర్వము తెల్లనై నది 

శుభదము. 

ఛాయలు :. నునుపుగా నిగనిగలాడుచున్నవి, చూడ 

ముచ్చశున ముదురురంగుగలవి పార్థివచ్భాయలు. (కొత్త 
మేఘములు, తామరపూలు, నీరువంటి కాంతి గలవి 

వారుణములు, బంగారము, చిగురుటాకులవంటి వన్నెలు 
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గలవి ఆగ్నేయీచ్చాయలు. విడివిడిగా పరుషమయిన 

కాంతి గలవి వాయవీచ్చాయలు. ఆకాశ కాంతి గలవి 

నాభనీచ్చాలు, 

గమనము: సీంవాము, వ్యా ఘము, ఏనుగు, హాంన, 

నెమలి, శరభము, వృషభము, ముంగిస, కోతి, లేడి, 

ఒం కు యనువాని గమనములవంటి గమనములుగల గుట్ట 

ములు శుభదములు. వంకరనడకలుగలవి, విషమగతుల 

నొప్పునవియు, తొటుపాటు గలవియు, నిబ్బరములేని 

నడకలు గలవియు నగు గుజ్జములు హీనజాతులు, 

గంధము : కన్నులు, చెవులు, మోము, ముక్కు 

రం|ధము లనువానియందును, చెమ్మటయందును, మూత 

పురీషములయందును నుగంధము గలవి (పళస్త హయ 

ములు, దుర్గంధ ముగలవి దుర్జాతివి. మద్ది చెట్టు, కడిమి 

చెట్టు, కొండమ ల్లెలవంటి పరిమళము గలవి యు త్తమాళ్వ 

ములు. నేతివాసన, పాలవాసన కలవియు (శేష్టములు. 

స్వరము : వీణ, పిల్లన| గోవి, మైల, 'భేరులధ్వనుల 

వంటి సకిలింతకలవి | శేష్టాశ్యములు. గజము ఘింకరించు 

నట్లును, వ్యాఘము బొబ్బలిడినట్టును, సింహము గర్జిర్లీ 

నట్లును వినవచ్చు. పౌషారవము (పళన్తము. [తుటితమై 

నదిగను, గద్గద మైనదిగను, పరుషమైనదిగను వినబడు 
వాయన్యరము చెడ్డది. రాబందులు, ఒంశులు, అరచున 

ట్లరచునవి హీనాశ్వములు. ఇట్టి దుష్టాశ్వములు యజ 

మానుని సంవదలను వహారింపశేయును, 

సత్త్వము ఫి (బవ్మా, ఈశ్వరుడు, మ హేందుడు, కు బే 

రుడు, యమధర్మరాజు, గంధర్వుడు ,మున్నగువారి 

స_త్త గమువంటి సత్త్వము గలవి యు త్త మాళ్వములు. 

రాతనులు, పిశాచములు, పితృ దేవతలు, మహాసర్పముల 

సత్త్వముగలవి మధ్యమాళ్వములు. వీనిలో చెవసత్త్వ 

ములును, రాకసాది సత్త్వములును గల తురంగములు 

(గావ్యాములు. ఖీరువులు, కలపాపరములు, శుచిరహిత 

ములు నగు హీనస తత్త్వములు త్యాజ్యములు. 

ఆవర్తములు : అశ్యలక్షణములలో ఆవ ర్తము లత్యం 

తము ముఖ్యములయినవి. శిశువు గర్భమునం దుండగా 

గర్భవాయువు మిక్కిలి వేగముగ తిరుగుచు, శిశు శరీ 

రము నందలి రోమనులను నుడులుగా (తిప్పుటవలన 

సుళ్ళు పర్పడుచున్నవి. ఆవర్తము, శతపాది, శుక్తి, 

అర్య 
గు 

అవలీఢకము, పాదుక, అర్హపాదుక, సమూవాము, ముకు 

భము - అని యావ ర్రములన్వ్యరూప మెనిమిదివిధ ములు. 

సీటి సుడిగుండమువలె నుండు నుడి ఆవ ర్త మనబడును. 

జెట్టికి శత పాది యనిపేరు. అట్టి 'జెజ్టివలెనుండు సుడి 

శత పాది. ముత్యపుచిప్ప యాకారముగలది శుకి యను 

సుడి. దూడ నాలుకతో నాకినట్లున్న సుడి అవలీఢకము, 

పొాదుకవంటిది పాదుక నుడి. సగము పాొదుకవ లె నున్నది 

అర్గపాదుక. మంచుగుట్టవంటిది సమూవేోవ ర్హము, మొగ్గ 

వంటి యాకృ్ళతిగల నుడి ముకుళము, 

ఆవర్తముల (పమాణము : నీటిగుండమువంటి నుడి 

ముప్పావంగుళము [పమాణము గలదియై యుండవలెను. 

శతపాది నుడి నాలు గంగుళములు. శుక్తి రెండంగుళ 

ములు. అవలీఢకము మూడు అంగుళములు. పాదుక 

నాలు గంగుళ ములు. అర్జపాదుక ముప్పా వంగుళము. 

సమూపహమను నుడి అఫ్టాంగుళ ము, ముకుళావ ర్లము 

ముప్పావంగుళ [పమాణము గలదియై యుండవలెను, 

ఈ (పమాణముగల సుళ్ళు వానివానీి ఫలముల నొన 

గును, ఉక్ష[పమాణములకం"ఖ యెక్కువయె యున్నను 

తక్కువయైన వై నను వాని ఫలముల నొనగవు. 

ముఖ్యములయిన కొన్నిసుళ్ళు : గుజ్జములకు ముఖ్య 

ముగా పదిచోట్ల సుళ్ళుండవ లెను. ఉరమునందును, 

రం[ధోపరం[ధములయందును, శిరమునందును "రెం జే 

సియు, నుదుటిమీదను, మూతిమీదను, ఒక్కొాక్కటిగాను 

మొత్తము పది సుళ్ళుండవ లను. పదిసుళ్ళకు తక్కువ 

యున్న గుజ్ల మల్పాయు వగును. 
టి 

శుభావ_ర్హములు : చెలవులయందును, నుదుటియందును, 

ముంగాళ్ళ యందును, నొనటను, కంఠమునను, జూలు 

నందును, చెవిగూబలయందునుగల సుళ్ళు శుభ| పదములు. 

జూలునందు ము శ్రెపుచిప్పవంటి సుళ్ళున్న హయము 

మిక్కిలి (పళ_న్తము. చెవిగూబలయందలి సుడి! వృషభా 
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వర్తమని పేరు. అట్టి వృషభా_ర్తవమను నుడిగల తురంగ 

మును ఎంత వెలయిచ్చియైనను కొనవలె నని యందురు. 

నాలుగుఘూలల నాలుగు సుళ్ళున్న తురంగము చాకు 

రంతిక మనబడును. వ యళ్వము నెన్నొసట చాతురంతి 

కావర్తము చూపట్టునో ఆ వాయము యజమానునకు 

రాజ్యలాభ మును చేకూర్చును. ఒకచానివై నొకటి నిచ్చెన 



మెటవలెనున్న నుళ్ళకు ని|శేణిక యని పేరు. అట్టి నిశ 
ంం 6 

ణిక నొసటగల అశ్వము తనస్వామికి విభ వై శ్వర్యముల 

నొసగ జేయును, వకుస్థలమున నాలుగు సుళ్ళున్న గుట్ట 

మును శ్రీవకకి అందురు. ఇది ఉత్తమోత్తమ పాయము. 

ఉరమున మూడు శుక్తులుగల గుజ్ఞము నెక్కు వానికి 

జయము సిద్ధించును. కలిళము, కలశము, 

తోమరము, చ్మకను, మునలము, ముకురము, శంఖము, 

పద్మము, 

చందుడు మణి, ఖడ్గము, అంకుశము మొదలయిన 

రూపములతో నుండు తెల్ల నిబొల్లియుండు గుజ్జములు 

శేషము అయినవి. 

అశుభావ ర్హ రములు : హృదయమున నొకశు నుడిగల 

గుజ్జము యజమానుని యుద్ధ మున మడియ జేయును. 

కజూవ ర్లముకూడ అశుభ మైన దే. మూపురస్థానముననున్న 

నుడి చెడ్డది. మోశాళ్ళమీదనుండు సుళ్ళు శుభ|పద ములు 

కావు, వెన్నున నుడిగల యశ్వము నెక్కరాదు. గండ 

స్థలముల రెండిటను సుళ్ళుండకూడదు. 

సుడిచెడ్డది. దండావ ర్హము, కోడావ_ర్హముఅనునవి దూష్య 

ములు. ముక్కురం ధముల సమీపమునగల సుళ్ళు అమం 

గళకరములు, ముక్కుదూల మునకు నడుమ నుడియున్న 

తురంగము మృత్యు దెవత వంటి దని పాయలతణవేత్త 

అందురు. సె సెదవులమీదనున్న సుళ్ళు చెడ్డవి, 

మీదనుండు |గీవావ_ర్హ మనునది కీడుకలిగించును. పెడ 

చెట్టుచోటగల సుడి హోని కలిగించును. గుదము, నాభి, 

కట్రిస్టలము, ఉదరము, తొడలు, బీజములు, చెవులు, 

పృష్టఖాగమం దున్న సుళ్ళు దుష్టములు. 

అశ్వదంతో ద్చేదము = వయోజ్ఞానము :- దంతములను 

బెట్టి అళ్వముల వయన్సును. గు ర్రింపవచ్చును, పుట్టిన 

మాసమున హయమునకు శెండు దంతములు తోచి, 

రెండవ మానమున నవి పూర్ణములగును, మూడవ నెలలో 

నడిమి దంతములు శెండు పొడమి నాల్లవ నెలలో నవి 

నిండుగా గన్చడును. నెలలో (వక్కదంత 

యుగ్మము వచ్చి ఆరవనెలల్ గట్టిపడును. ఇశ్లే పుట్టినది 

మొదలుగా పం|డెండవ మాసము పూ ర్రియగువరకు 

హాయములకు దంతము లన్నియు వచ్చును. ఒకయెడు 

వయస్సుగల గుజ్జమునకు దంతములు తెల్లగానుండును. 

రెండవయేట ఆ దంతములు కషాయ వర్షములుగా 

శంఖమువంటి 

అయిదవ 
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మెడ 

_ చ్వాదళవర్హ గమునను, 

మారును. హయమునకు అయిదవరయేటనుండి మూడేసి 

యేండ్ల కక వ్యంజనముగా తొమ్మిది వ్యంజన ములు 

తోచును: కాలికము, వోరిణి, శుక్లము, కాచము, 

మాతీకము, శంఖము, ఉలూఖము, చలనము, పతనము, 

మొదటి మైదువర్హములకు బిమ్మట, మూడేండ్ల కొకసారి 

హయముల దంతముల వర్షములు మారుచుండుటయు, 

కడపటి దశలో కదలుటయు, రాలుటయు సంభవించును. 

హయమునకు ముప్పది 

శెండేండ్లు. చెవికొనలు నలుపగా రకృచ్చాయ, సిందూర 

వర్షముగాగనడు గరములు దీర్గ కాలము జీవించును. 

అశ్వసాము[ద్రికము ఫ్ హా న్హరేఖలను జూచి మానవుల 

యాయుః (పమాణాది ఫలములను జెప్పినశ్హ గుజ్ఞపు 

ముక్కుమీది (పోథముమీది) రేఖలనుబట్టి దాని 

యాయుః (పమాణాదులను "జెప్పుదురు. ముక్కు_నడును 

బుట్టి పెకి వ్యాపించిన రేఖవలన ఆ గుజ్జము ముఖరోగము 

వలన సంవత్సరార్ధమున మృతిచెందు నని చెప్పనగును. 

అట్టి యూర్జ్వశేఖలు రెండంగుళముల |పమాణము గలవి 

రెండున్న చో ఆ హయము శెండేండ్లు మొత మే జీవించు 

నని చెప్పవచ్చును. ఆ శేఖలే అడ్డముగా నున్న యెడల 

మూడు సంవత్సరములకు చౌడలు పట్టుకొనిపోవు రోగము 

వలన ఆ గుజ్జము చచ్చును. ' ఆ శేఖలే వంగినట్టున్న 

నాలు గేండ్లకు "మృతి సంభవించును. _ఊర్హ్వంరఖ ముక్కు 

మీద  ఎడమవైపుననుండి కొన వాలియున్న దై నచో ఆ 

తురంగము పంచమాబ్దమున పంచత్వము నొందును. 

రెండంగుళ ముల ఊర్ల రేఖ గలచానికి ఆ లేండ్లయాయువు. 

అన్ధాంగుళము పొడవుగల నడుమ ఎత్తుగానున్న రేఖగల 

యశ్వము ఏడేండ్లకు చచ్చును. మూడంగుళముల పొడపు 

గల ముక్కుగీతవలన ఆ గుజ్జిము ఎనిమిదవవట జ్వర 

ముతో మరణించునని తెలియ “దగును. మధ్య స్థూలమైన 

గీతగలది తొమ్మిదవయేటను, వంకరళేఖ గలది పదియవ 

యేటను, శెండంగుళముల వెడల్పున ఊర్థ ర్ధ రేఖ గలది 

లావు పొడవు నుండు రేఖ గలది 

[త యోదశాబ్దమునను, కాకికాలిగుర్తు రేఖగలది పదునా 

బవ యేటను, రెండంగుళములకు మించిగాని, తగ్గిగాని 

యున్న శెండురేఖలు గలది పంచదళవర్ష మునను, ఆ 

శేఖయే యొకటి తెల్లగుజ్జమున_కైన అది పదునారవ 

సంపూరాయురాయము 
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అశ్వళాస్త్రము 

యేటను, నల్లగుజ్జమునశకై న అది పదునేడవ యేటను, 

యూవన్తంభమువంటి శేఖగాని, చై త్యాకార రేఖగాని 

యున్నచో ఆ హయము పదునెనిమిదవ వర్ష మునను, 
కపిశవర్షమైన రేఖగలది పందొమ్మిదవ సంవత్సరమునను 

మరణించును. చక రేఖ, వ|[జరేఖ, అర్ధం ద రేఖలు 

కూడ హాయమున కరిష్ట నూచక ములే. (శ్రీవృతము, 

న్వ_నీకము, నంద్యావర్త ర్రశేఖలు శుభ పదములు, 

అశ్వచేష్టలు _ శుభాశుభములు :. మోర సె కెత్తి 

పెద్దగా నకిలించుట, గిట్టలతో నేలను |తవ్వుట యను 
చేష్టలు యజమానునకు యుద్ధమున విజయమును నూచిం 

చును. పదేపదే మూ|తపురీషములను విడచుట, కన్నీరు 

గార్పుట, అవపజయమునకు నూచకము. అకారణముగా 

తెల్లవారుజామున నకిలించుట పరులు దాడి వెడలి వచ్చు 

టను తెలుపును. తోకమీది గగుర్పాటు యజమానునికి 

కలుగు ననుటకు గుర్తు. ఎడమకాలితో 

భూమిని [తవ్వుట, దీనముగా చూచుచు సకిలించుట, 

తతా ప్రమి వరాజయమును నూచించును. మోమున 

దుమ్ము చిమ్ము కొనుట, ఎండుగడ్డిని, పుల్లలను కరచుట, 

భయపడినట్లు సకిలించుట, తోక వెం|డుకలను జల్లిగా 

విషుట యను చేష్టలు అశుభ సూచకములు. జూలు 
నిగిడ్చి, కుడికాలితో నేలతాచుట విజయ హేతువు, 

ఏబదినాలుగు హయజాతులు :. భారత చేశీయములగు 

హయములను అవి యుద్భ వించిన (బాంతములను బట్టి 

యేబదినాలుగు జాతులుగా విభజించినారు. వానివాని 

స్వరూపము, స్యభావము భిన్న థిన్నము లై యుండును, 

పీనిలో కాంభోజ, బాహ్లిక, వనాయుజ, గాంధార, 

బాం పేయ, నై_౦ధవ, తి _త్రిల, పాటలీపుతక, యవన, 

కాళీ రాద్యశ్వములు [శేష్టములు. దాకిణాత్య హయ 

ములు (పశ_స్హములు కావు. కళింగాశ్వములు = స్థూల 

పాదములు దీర్భ కర్ణములు, వంకర మెడలు, అల్బ వేగ 

ములు గలవిగా చెప్పబడినవి. అన్తే |తిలింగచేశజములై న 
_ గుజ్జములు కోపము గలవిగాను, పందివలె ఘుర్హురధ్వని 
చేయునట్టివిగాను, పెద్ద వకస్థలము గలవిగాను, స్త 
ములె యల్ప వేగము గలవిగాను వర్షింపబడినవి. 

అశ్వారోహణము :. మంచి రూపము, మంచి సుళ్ళు, 

బలము మొదలైన యు త్తమగుణము లెన్నియున్నను 

[పవానము 
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వాయము వేగహీన మగుచో నిరర్ధ్థకముగా _ భావింప 
బడును. కనుక అశ్వారోహా కుడు వేగవంతమైన యళ్వ 
మునే యేరుకొనవలెను, లావై నవాడు, 
ముక్కోమపి, మూర్గుడు, భయముగలవాడు, తొందర 

పాటు గలవాడు, తల నిలుకడ లేనివాడు, కొట్టతగని 
చోట కొట్టువాడునైన యళ్య్వారోహాకుడు నింద్యుడు. 
అటివానికి హయము వళవ ర్హియై మెలగరు. 

"అళ్వారోవాకుడు ఆయాజాత్రి గుజ్జముల స్వథావాదు 

మిక్కిలి 

లను లెస్సగా ఎరిగి యుండవలెను. (బాహ్మణజాతి గుజ్జ 

మును దానికి '|పీతికరములగు తినుబండా రములు చెట్టి 

లాలించియు, కకతియజాతి గుజ్జమును మేను నిమిరి 

బుజ్జగించియు, వైశ్యజాతి గుట్టమును నోటితో గద్ద 
రించియు, శూ దజాతీ తురంగమును దండించియు 

నేర్చుతో తన యంకెకు తెచ్చుకొని నడువవలెను. మాటి 
మాటికి సకిలించినను, భయముతో ముందడుగు వేయని 

యప్పుడును, [తోవతొలగి నడుచునపుడును, కోపముతో 
రుసరుసలాడునపుడును, మతిచెడినట్లు [వవ రిం చినపుడును 

గుజ్జమును దండింప వలెను. మీక్కిలిగా నకిలించునపుడు 

ముట్టిమీదను, తొ[టువడునపుడు కణతలకడను, భయపడి 

నప్పుడు ఆ మ్మునను, దారి తొలగినపుడు తొడల్మవైనను 

పిక్కల_పైనను, కోవగించినవుడు పొట్టమీదను, మతివెడి 

నట్లున్న పుడు చెవులమీదను కొట్టవ లెను, ఆయా స్థానము 
లను గుర్తింపక ఇష్టము వచ్చినట్టు బాదినచో గుట్టము 
మొద్దుబారి యనేక దోషముల కాకరమగును. ఎంతటి 
యు త్తమాళ్య మయినను ఎప్పుడును స్వారిచేయక కట్టి. 
యుంచినచో చెడిపోవును. అట్లని. మితిమీరి తట్టు తెగ పరువు 

ల త్తించుటయు తగదు. మిశము. హితము పాటించి 

అళ్వమును నడుపుకొనవ లెను, 

అశ్వధారలు : విభ్రమము, ప్లుతము, పూర్ణకంఠము, 
త్వరితము, తాడితము ననునవి. యెదు ముఖ్యములై న 

యశ్వగతులు. వీనినే ధారలనియు నందురు. ఇవియేగాక 
మయూరీగత్తి హంసీగతి, తి త్తిరీగతి, చతుష్కు_ గతి యని 

యశ్వగతులు మరికొన్నియు గలవు. తలను, మెడను, 

తోకను వై కెత్తి పరుగెత్తుటకు మయూరీగతి యని “పేరు, 

(పక్కల నెగుర చేయుచు. తలను కదల్చ్బుచు పోవుటను 
వాంసీగతి యందురు. తొందరగా నడచుచు తోకకదల్ప 



నిచో తి త్తిరీగతీ యందురు. నాలుగు పాదములు సమ 

ముగా వై చుచు తొ టువడని లలితగమనమును చతుష్క 

గతి యందురు. మరియు అమరకో శానుసా రము. 

“ఆస్క-ందితం ధోరితకం శేచితం వల్గితం ప్లుతం 

గతయో౬మూః పంచథారా$,,***, 0 

అని అశంధారలు ఐదుగలవు. (1) ఆస్క౦దితము = అత్రి 

వేగమును, అతి మందమును గాక నడితరముగా పరు 

7ెత్తుట. (2) ధోరితకము = ఆస్క౦దితముకంకె అధిక మె 

చతురమైన అశ్వగతి. (8) శేచితము = వంకర లేక 

తిన్నగా మిక్కిలి వేగముతో పరుగుదియుట. (4) వల్లి 

తము = మీదికి కాశ్ళెత్తి వేగముగా పరు గెక్తుట. b 
(5) ప్పతము = పరువె తినంత మేరయు సమమెన వేగ 

౧ —_ యట 

ముతో పోవుట. 

అశ్యశాల : అశ్వరతుణ విషయమున నతిజాగరూకులై 
యుండవలెను. వాస్తు శాస్త్రానుసారముగా అశ్వశాలను 

నిర్మింపవ లెను. అశ్వపాలకులు తమ యశ్వశాలలు సుర 

తీతము.లై యుండునట్టును, పరిశుద్ధము లై యుండు 

నట్లును చూచుకొనవలసి యుందురు. నెమిలి, హంస, 

కోడి, తొండ, మేక, పిల్లి, ఎద్దు మొదలయిన కొన్నిం 

టిని అశ్వశాలకడకు రానీయకూడదు. అశ్వములకు దృష్టి 

దోషము తగులకుండుటకును, కొన్ని రోగములు సంక 

మింపకుండుటకును అశ్వ శాలలలో ఒండు శెండు కోతు 

లను పెంచుట హితమని చెప్పబడినది. 

అశ్వవెద్యము : అశ్వములకు రోగములు రాకుండ 

కాపాడుట యశ్వపాలకుని విధియె యున్నది. ఒక వేళ 

ఏకారణమువలన నైనను రోగములు సంభవించినచో 

"వాటికి తగిన యొషధములు [పయోగంచి చికితోప 

బారములు గావించుటయు వాని కర్తవ్యము. కావుననే 

వివిధములై న యశ్వరోగములను, తత్తచ్చికిత్సలను వివ 

రించు వైద్య గంథ ములు పుట్టినవి. అశ్వశా(స్త్రమును 

రచించిన శాలిహో తుడు మేటివై_ద్యు డనియు తెలియు 

చున్నది. అశ్వ్యవె ద్యశా(స్త్ర [గంథ ములలో గణవపండితుని 

అశ్వాయు గ్వేదము, జయదత్తుని అశ్వ వై ద్యకము, దీపం 

కరుని అశ్వ వైద్యము, వర్గమానుని యోగమంజరి, నకు 

లుని అశ్వచికిత్సితము |గంథస్థములై గన్పట్టుచున్న వి. 

సిద్ధయోగ సం|గహామను వై ద్య|గంథ మును సేరొ_నుచు 

395 

అష్టోత్తర శత తాళములు 

వ్యాఖ్యాత కొలచెల మ మల్టి నాథసూరి 

[పొయళో లవణం 

సైంధవం 

వరమ్” అను శ్లోకము నాగంథమునుండ్ యుచాహ 
రించి అశ్వములకు పూర్వాహ్హా వేళ కొంత ఉప్పును ఆవోర 

ముగా పెట్టుట హితమని రఘువంశ కావ్యమున పంచమ 

సర్లమునందు డెబ్బదిమూడవ ళ్లోకవ్యాఖ్యానా వస రమున 

వివరించియుం డను. 

అశ్వప్రశ సి: 

_ జగ థి 
ను వబద్ధ 

భ్ 

పీతం! శూలమోవా విబంధఘ్నం లవణం 

సర్వలక్షణ సంపన్నములగు అశ్వములు 

పుణ్యవిశేషమున గాని లఖభింపవని విజ్జులందురు.. మత్త 

మాతంగములు, నుంద రాళశ్వములు గృహ ద్వారములకడ 

నిల్చుట మంగళకరము. అశ్యలక్షణసారములో అశ్వ 

(పళ కనిపించుచున్నది. 

చ, రం. 

అష్టోత్తర శతతాళములు :- భారతచేశమునందు 

సంగీతము సమ్మగముగా విలసిల్లినది. నంగీతమునందు 

గెయ వాబ్బయము, వర్షగణబద్ధ మును, మా తాగణ 

మూలకమునై యున్నది, చెక్కు రీతుల గణములకు 

పెక్కు. విధము లయిన తాళము లుండును. మనడేశ మున 

వివిధ గేయములకు గల తాళములు ఇతరదేశములందు 

కానము. ఇతర దేశములచవారికి మన తాళములు ఆశ్చర్య 

కరములును, ఆదర్శ పాయములును అగును. [పాచీన 

కాలముననే మన సంగీత శాన్ర్రృమునందలి అస్ట్రోత్తర శత 

తాళములు బహు వ్యా ప్రినొంది. ఇప్పుడు అజ్ఞాతవాస మున 

నున్నవి. అట్లయ్యు నివి క్లిష్టములు, అసాధ్యములు, అగా 

హ్యాము లనదగదు. (ప్రజ్ఞావంతులగు సంగీత విద్వాంసులకు 

ఇవి కొట్టిన పీండివలె నుండును. 

సంగీతమందలి రాగములు, గమక రీతులు మున్నగు 

వాటివలి తాళములు ఒక్కూరీతిగ నుండక దేశ కాల పరి 

స్థితుల ననుసరించి మారుచుండుట విదితము. [పొచీనము 

లయిన భరతుని నాట్యశా(స్త్రమునందలి చచ్చత్చుటాదులు 

తరువాత శార్జదేవుని కాలమున (1210-1247) మార్గ 
a ' 

తాళములుగ చెప్పబడెను. వీటిని పాలకుర్కి సోమనాథుడు 

కుద్ధము లనెను. శార్గ దేవుడు తన సంగీత రత్నాకరమున 

వింళత్యధికళత తాళ ములను పేర్కొనగా సోమనాథు 
డును, తక్కినవారును అష్టోత్తరళత తాళ ములనుమ్మాత మే 

ww 



అష్టోత్తర శతతాళశములు 

చెప్పిరి. కోపహాలుని తాళలక్షణము, తాళకళావిలానము, 

తాళ్ళపకరణము మున్నగు [(గంథములందు 105 తాళ 

ములే లిఖంవబడెను. శార్జదేవుడు స్వకల్పితము లయిన 

తాళములను కొన్ని చేర్చినట్లు దీనిచే విదితము. నారదుడు 
108 తాళములనే చెప్పెను. 

అష్టోత్తరళత తాళ ములు (పాచీనకాలమునుండియు 

బహువిధ గేయములందు విలసిల్లి నట్టు ఇార్జ దేవాది సంగీత 

శా స్త్రవే_త్తల [ప్రబంధ ములందలి (పబంధరీతుల ననుసరించి 

తెలియుదుము. గీత పబంధములు ఛందస్సు, తాళము, 
నాదము లయ మున్న గువాటితో కూడియుండును. 

తాళములచే ధాతుమాతువులు (స్వర సాహిత్య ములు) 
వర్ధిల్లును. తాళొంగములు తాళమును నిరూపించును. 

మాతువు మా(తావృత మై ఆయా తాళెంగములను 

గుర్తింపజేయజాలును, అనుభవమున మౌాతువు ననుసరించి 
గేయము, త్రిపుట,రూవకము, రుంప మున్న గుతాళములు 
కలవని ఎంచనగును, గీతము తాళము నధిస్టించి తాళా 

వర్తములతో సెరుగుచుండును. ఈ విధముగా కలిగిన వే 
అష్టోత్తర శతతాళములు, శార్జదేవుడు |త్రివిధ [ప్రబంధము 

లను చెప్పి అష్ట విధసూఢలు పేర్కొ నుచు, మరఠ్య తాళము 
ద్వితీయ తాళము, కంకాళ తాళము, (పతితాళము 
మున్నగు వాటిని వివరించెను. (సబంధవిధముల ననుస 

రించి తాళముల కీ పేశ్ళర్పడెను. అభినం[శయ (ప్రబంధ 
ములందు తురంగలీల, గజలీల, ద్విపద, పంచా శేశ్యరము 

అనువాటిని, విపకీర్ణ పబంధముల ననుసరించి |శీరంగము, 
విజయ, |త్రిపద, చతుర్ముఖ, సింహలీల, వాంనలీల, దండ 
కము, ధవళము మున్నగువాటిని చెప్పెను. ఈ 
తోనే తాళములుకూడ వెలయింవబడను. 

అష్టోత్తర శతతాళములు దళ పాణాత్మకములు. ముఖ్య 

ముగ నివి కాల, మార్గ, కియా, అంగ, (గహ, జాత్రి, 

కళాలయ - యతి (పస్తారయుతములు, మార్గకళలు 
[పొచీన చచ్చత్పుటాదులంచే కలవు. ఇార్జ దేవుని కాలపు 

చెశ్రీయశాళములందు చతుర[శ, తశ అను శెండు 
జాతులే కలవు. శార్గ దేవు డిట్లు చెప్పెను; “చతురశ్ర 
నృథా త్య. ఇతి. తాళో ద్విధా మతః”, పూర్వము 
(దుత్క లఘు, గురు, పుతాంగముల (పసాపముచే అపో ౧m తృర శతతాళము లేర్పడెను. అట్టయ్యు నీ తాళములు 

వెళ్ళ 
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అంగసంజ్ఞ లతో 

[కమ [పస్తారమున లేవని తెలియగలము. కొన్నిట ప్థుతము 
లేదు. ఇట్టివి 67 తాళములు గలవు, ఒక [దుతము, 
"రెండు, నాలుగు, ఆరు |దుతములు గలట్టివియు, ఒక 
లఘువు, రెండు, నాలుగు లఘువులు గ లట్టి వియు తాళ 

ములు గలవు. [దుత, లఘువులు మాత్రము గలట్టివి వ్ర్ 

తాళములు కలవు, ఈ సంఖ్య చెప్పున నే ఇప్పటి మన 

సూళాదులున్నవి. [దుతములేకయే లఘు, గురు, సత 
ములు గలవి 4లి తాళములు కలవు. మూడు, ఆరు 

అతర కాలము లెంచుటకు [దుతవి రాముము, లఘు విరా 

మము 

అందుచే పెక్కు . అంగములతో తాళము లెంచవలసి 
యుండెను, అనంతరము “శతాళలతణమ్” “శాళ కళా 
విలానమ్” మున్నగు (గంథముల కాలములందు ఈతాళ 

ములు కొన్నిటియందు అను దుతమును చేర్చి చెప్పబడెను. 
తాళములందు అంగముల "వేళ్ళు చేర్చి "పేర్కొనుటకు 
మారుగ వాటికి అంగసంజ్ఞ లేర్పరచి, వాటినివివరించుట 
[పాచీన కాలమునుండి తెలియుదుము, ఒక అతకర కాలము 

గల అన్నుదుతమునకు U గుర్తును, ఇస్తే రెండకరముల 
కాలముగల [దుతమునకు 0 గుర్తును, నాలుగత రములు 

గల లఘమువునకు | గుర్తును, ఎనిమిది అతురములుగల 

గురువునకు 5 గుర్తును, వం|డెండక్షరములుగల దానికి 
ఏ గుర్తును చెప్పబడెను. విరామమును ఎంచుటకు అంగ 

సంజ్ఞకు శిఖరముచేర్చి 89 గుర్తులు చెప్పబడెను. 
దేశీయములగు పూర్వపు అష్టోత్తరశత తాళములు 

నిట్టున్నవి: (1) ఆదిశాళము 1 
(2) ద్వితీయతాళము 00! (8) తృతీయ తాళము ౦౦6 
(4) చతుర్ధ తాళము lo (5) పంచమ తాళను ౦00౦ 
(6) నిళ్ళంకలీల తాళము వక55! (7) దర్పణళాళము 
౦౦5 (8) సింహావ్మికమ తాళము 5551515వ్ర (9) రతి 
లీల తాళము 1155 (10) సింహలీల తాళము 00౦! 
(11) కందర్ప తాళము 0౦15; (12) వీరవి|కమ తాళము 
1003 (18) రంగతాళము 00005 (14) (శ్రీరంగ. 
తాళము !151$ (15) చచ్చరీశాళము ౦ఠరంరంరంఠర 
౦రంరంఠంర। (16) వ్రత్యంగ తాళము 5551! 
(17) యతిలఘమ్న తాళము 6! (15) గజలీల తాళము 
1 (19) వాంసలీల తాళము | (20) వర్లభిన్న 

అను తాళ - అంగములు కూడ చేర్పబ డెను. 



తాళము 0015 (21) తిథిన్న తాళము !55 (22) రాజ 

చూడామణి తాళము 00110015 (28) రంగద్యోత 

తాళము 55515 (24) రంగ|పదీపిక తాళము 55155 

(25) రాజ తాళము 5500515 (26) (తిశవర్ల తాళము 

110011 (27) మిశ్రవర్ణ తాళము ౦౦౦రం౦౦౦రం౦౦6 

'$500515 (28) చతుర[క్రవర్ల తాళము 51005 

(29) సింవావి క్రీడిత తాళము 5555515515 (80) జయ 

తాళము 1511003 (81) వనమాలీ తాళము 00౦౦౮౦ 

. 005 (82) హంసనాద తాళము 15005 (88) సింహా 

నాద తాళము 15815 (84) కుడుక్క తాళము 001! 

(85) తురంగలీల తాళము రరిం౦ (86) శరభలిల 

తాళము !110000|| (87 సింహానందన తాళము 

SSISISOOSSISISSII (88) |త్రిభంగి తాళము 1155 

(89) రంగాభరణ తాళము 55115 (40) మఠ్య తాళము 

IIs (41) కోకిల్మపియ తాళము 51వ (42) నిస్సారుక 

తాళము | (48) రాజ విద్యాధర తాళను 15900 

(44) జయమంగళ తాళము 115115 (45) మల్లి కామాద 

తాళము (10౮౮౦౮౦౮ (4 ర్స విజయనందన తాళము 

11555 (4 7 క్రీడ తాళము రర (48) జయ క్రీ) తాళము 

51515 (49) మకరంద తాళము OOlll (5౦) క్రీ ర్తి 

తాళము 15515 (51) శ్రీక్సీర్తి తాళము 5511 (52) పతి. 

తాళము 110౦౮ (లి) విజయ తాళము న5న! (64) విందు 

మాలి తాళము 50005 (కక) సమశాళము 166 

(56) నందనతాళము 1005 (57) మంఠిక తాళము 

505 (58) దీపక _ తాళము 001155 (59) ఉదీత్షణ 

తాళము !15 (60) జేంకీ తాళము 515 (61) విషమ 

తాళము ౦౦060006 (62) వర్షమంఠిక తాళము 
1100100 (6 8) అభినంద తాళము 1005 (64) నందీ 

తాళము 1001155 (65) మల్లతాళము Mee 

(66) పూరకం కాల తాళము 000౦8! (67) కందుక 

తాళము !!!15 (68) కుముద తాళము 100115 (69) పక 

తాళము 0౦ (70) చతుస్తాల తాళము 5000 1) ఖండ 

కంకాళ తాళము 0౦౦55 (12) డోంబులి తాళము 1 

(78) అభంగ తాళము 1వ (74) రాయబంగాళ తాళము 

51500 (75) వసంత తాళము 111555 (76) లఘుశేఖర 

wok ఆఆ CO EV 
రు అలి 

(77) వ్రతాపశేఖర తాళము కంర 

(78) యుంపళాళము రర! (79) గజరుంప తాళము 

s006 (80) చతుర్ముఖ తాళము. [51వ (81) మదన 

తాళము 0౦౦5 (82) |పతిమఠ్య తాళము HSS 

(88) పార్వతీలోచన తాళము 55515500 (84) రతి 

తాళము 15 (85) నీలా తాళము 01న (86) కరణ 

యతి తాళము 0౦00౦౮౦౦ (87) లలిత తాళము 0015 

(88) గారుగి తాళము ౦00౦6 (89) రాజనా రాయగా 

తాళము 001515 (90) అవ్మీశ తాళము 0615 

(91) లలిత | పియ తాళము 11515 (92) (శ్రీనందన 

తాళము 5115 (98) జనక తాళము 1111551153 

(94) . అనంగ తాళము 1$115 (95) వర్ణన తాళము 

0013 (96) షట్ తాళము ౦౦౦౦౦౦ (97) అంతర 

[కీడ తాళము 005 (98) ఉత్సవ తాళము 1వ (99) ఐిలో 

కిత తాళము 5005 (100) వర్ణయతి తాళము 1100 

(101) కరణ తాళము 5 (1 02) స్కంధ తాళము 

5150055 (108) అడ్డ కాళము 01 (104) క లధ్వని 
తాళము ISIS (105) నమకంకాళ తాళము 355! 

(106) విషమ కంకాళ తాళము 155 (107) ఖండ 

కంకాళ తాళము 0౦0౦55 (108) 

1011]. 

శార్జదేవుడు దేశీయతాళములందు మరి పం|డెండు 

స్ో 

తాళము | 

సింహా తాళము 

స్వకల్పిత ములను చేర్చి 120 శాళములను చెప్పెను, 

ఈయన చెప్పిన హంస, గజ, సారస, చండ, చం[దకళ, 

లయ, దంతా, ద్వంద, కువింద, గౌరీ, సరస్వతీ కంఠా 

భరణ, భగ్నం, రాజమృగాంక, రాజమార్తాండ, నిశ్శంక 

శార్డద వాది తాళములను తదితరులు చెప్పలేదు. పూర్వో 

క ములయిన తాళము లెట్లు కాలానుసారముగ గొంత 

మార్పునకు లోనగుచుం జెను. నారదుడు తెలిపిన జనత, 

మల్ల, కంకాళములు అను తాళములను ఇార్జ దేవుడు 
లి 

చెప్ప లేదు. 

ఇంచుమించు శార్థదేవుని కాలమునాటికి పొలకుర్కి 

_ సోమనాథుడు (కీ. గ 11900. 1265) ఆంధ చేశము 

నందు విశుతములని కాబోలు మి|శవర్ల, చతుర శ్రవర్ల, 

[పభ్ళతి తాళములు వేరు పేరులు గలట్టి వాటిని భిన్న 
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అష్టోత్తర శతతాళములు 

విధమున చెప్పెను. ఈతడు చచ్చత్సుటాదులను [పథమ 

న_ప్తకములుగ జెప్పి యిరువదియేడు శుద్ధ తాళములను, 
74 దేశీయ తాళములను పేర్కొ నెను. ఈతనీ ధువలయ 
(ధువ, మఠ్య తాళములు నేటి (ధువతాళాదులకు కార 

అణఅముగ గన్పట్టును. వివిధ కంకాళములు, మథ్యలు చతు 

ర|ళ, తళ, మి[ళ, ఖ ౦డ వర్ష తాళములు ఈతడు పరా 

నుటచే ఆ కాలమున ఆంధ దేశమున ఈ తాళములు 

వ్యా_ప్రీయం దుండినట్లు తెలియుచున్నది. మరియు సోమ 
నాథుడు రూపక తాళమును చెప్పుటచేతను, శార్జదేవుడు 

ఈ రూవకళాళమును “పేర్కొనకపోవుటచేతను జొత్త 
రీయ నంగీతవిధానమున నీ తాళము లేకుండినట్టు ఎంచ 

నగును. ఆం|ధ|పొంతమునకు చెరువనున్న ఉత్కళ దేశము 

నందు జయదేవుడు రూవకతాళమును తెలిసి అష్ట్రపదు 

లందు వాడినాడు. - 

జయదేవుడు ఇరువదినాలుగు అష్టవదులలోను, యతి 

తాళమును పదకొండు గేయములందును, వక శాళమును 
_ ఆరింటియందును, రూపక తాళమును ఐదింటియందును, 

అష్టతాళ మును, నిస్పారుక తాళమును, ఒకొక 

గేయమునందును చేర్చినాడు, అన్టతాళమును అడ్డ తాళ 

ములుగ నెంచ నగును. ఈతని నిస్సారుక తాళము పది 

మూతలు కలదిగను, యతితాళము 1100 ఇట్లు 12 

మాతలు కలదిగను ఎంచబశును, ఇటీవల కుంభ రాణ 
అనునతడు కొన్ని గేయములందు |పతితాళమును చేర్చి 
అష్టపదులకు వ్యాఖ్యానము రచించెను. (వతీతాళము 

శార్గదేవుడు చెప్పినట్లు 110౦ ఇట్టి అంగముఆతో నుంటచే 

నీది మన అటశాళమునకు తుల్యమగుచున్నది. (పతి అను 
తాళము ఆ కాలమున (వా ధాన్యమును వహించినట్లు 

కుంభరాణ తెలిపినాడు. 

కోవాలుని తాళ లవణము, “తాళ పక రణము” 
_“ళాళకళావిలాసము” “ళాళదీపికొ మున్నగు [గంథము 
లందు చెప్పబడిన సమకంకాళ, విషమకంకాళ, ఖండ 

కంకాళ, పరాక్రమ, చలమంఠిక్క, సగుణమంఠిక, వక్ర, 
గరుడ, కుంభ, భరణమంరిక తాళములను శార్థచేవుడు 

చెప్పలేదు. వీటిని కొన్ని సోమనాథుడు చెప్పెను. వక, 
గరుడ, కుంభ, (పభృతి తాళములు అంత వ్యా ప్తినొంది 

యుండలేదు... 

రాగములవలె తాళము లన్నియు వకాలమం దయి 

నను వ్యా_ప్రియం దున్నట్టు ఎంచవీలులేదు. కొన్ని కల్పి 

తములుగనుండి. విజ్ఞానవంతులగు నేర్పరులకుమాతమే 
సువిదితము లగుచున్నవి. అందుచే అట్ట వాటిని అసాధ్య 

ములుగను, అవేద్యములుగను చెప్పుటకు పీలు లేదు. అవ్వి 

తృర శతళాళము లిట్టివే. ఇవన్నియును వకాలమందయి 
నను విశేష వ్యా ప్రిగలవానిగ నెంచనేరము, కొన్ని 
ఆది, మఠ్య, రుంవ, యతి, ఏక, (పతి, నీస్సారుక, రూపక, 

అడ్డాది తాళములు బహుళ వ్యా _పినొందియున్న వి. ఇ 

ఆధునిక నూళాదు లన్నియు బహుళ వ్యాప్తి నొందినవి 

కావు. మున్నగు తాళములు తెనుగు 
గేయములందు మిక్కిలి వాడుకలో నున్నవి. వీటిలో 
ఖండ, మిక, సంకీర్ణ జాతులతోగల తాళముల [వచా 

రము అల్బ్పముగ నున్నది. 

(క. శ, 15వ శ తాబ్దియందు కుంభరాణా అనునతడు 

(క. శ 14939-1468) రుుంవ, ఆది, (వతిమఠ్య, అడ్డ, 

చతుర్మాాత మఠ్య, వపర్షయతి, నవమాతమళఠ్య, నిస్సారుక 
రూపక, [దుతమంఠిక, (పతి, వక, |తిపుట, అను 10 తాళ 

ములను చెప్పెను. ఆ కాలమునాటి గోపీం దతిప్పభూపా 
లుడు రచించిన “తాళదీపిీకొ అను గంథమందుకూడ ఈ 

విషయము కలదు. ఆ కాలమునుండి వెలువడిన గేయ 

వాజ్మయ రీతులయందలి యవగానములు, కురవంజులు 

మున్నగుపాటలు ఆది, అడ్డ, తివడ, ఏక, మఠ్య, రూపక, 

రుంప తాళములలో చెప్ప బడినట్టు తెలియుచున్నది, 

(క్రీ శ. 16 వ శశాల్షియందలి తాళ్లపాక వారి గేయము 
లందును రూవక, యుంప, తివడ, పంచఘాత, మఠ్య, 

అట, ఏక, చాపు, చేతాళము అనునవి గలవు. 17న 

శతాబ్దియందలి న్నుగీవవిజయము మున్నగు యత 

గానములందు అట, వక, రూవక, రుంవ, ఆది, తివడ 

తాళములు చెప్పబడినవి. కంకంటి పొవరాజుగారి యక్ష 

గానమున (తీపుట తాళము ఎక్కువగా వాడబ డెను, 

ఆది, రుంప తాళములును కలవు. తంజావూరు రఘు 

నాథరాయలు (క్రి. ఈ. 16141687) అది, ద్వితీయ, 
జయమంగళ, రంగ, (శ్రీరంగ, రతి, హంనలీల, కంకాళ, 

ఖండ, కుడుక్కు, “బంకిక, జయనందన, విజయము 

అను తాళములను పేర్గొనెను. ఇట్టు ముఖ్యములగు కొన్ని 

ఆట, (తీపుట 
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తాళములు బహుళ వ్యా వ్లీలోనికి వచ్చుచుంజెమ. అష్టో 

తర శతములందలివి కొన్ని ఇప్పటి మననూళాదులందు 

కలవు. ఇప్పటి ఆది, మరఠ్య, అడ్డ, ఏక, రుంప, రూపక 

తాళములు (పాచీన తాళములందు తెలియవచ్చినను, 

ఇప్పటి తాళములందలి 

మా।తా కాలములు పూర్వపు తాళ ములందుకంజు భిన్న 

ములుగ నున్నవి. ఆదితాళ మిప్పుడు 100 అంగములతో 

ఎనిమిది అతరములు కలిగియున్నది. కాని పూర్వ 

మియ్యది ఒకు లభఘువునుమా(తము కఠలిగియుండెను. 

ఇప్పటి అట 1100 అంగములతోనుండగా పూర్వమియ్యది 

10 మా(తలుగల Ol! అంగములు గలదె యుండెను, 

ఇప్పట వక తాళము ఒక్క లఘువుతోనుండగా పూర్వము 

అది ఒక్క (దుతమునే కలిగియుంజెను. ఇప్పుడు మఠ్య 

తాళము 10|| అంగములతో నుండగా పూర్ణము ఇది 

SOS ఇట్లు అంగములు కలిగియుండెను. మన యుంప 

తాళము 1౮౦ అను అంగములతోనుండగా పూర్వ 

మున నిది 10 మాతలుగల $51 అను ఆంగములతో 

నుండెను. 

మరియు నిప్పటి కొన్ని నూళాదులకును పూర్వపు 

తాళములకును కొన్ని పోలికలు కలవు. కొన్ని అంతర్భూత 

ములుగ నుండునట్లు ఎంచనగును. ఇార్జ దేవుడు "తెలిపిన 

అంగములు వాటి యొక్క 

యతిలఘ్స ఇప్పటి రూపక ముకు తుల్యముగ నున్నది. 

(వతిఅనుతాళము ఇప్పటి అటతాళమునకును, రుంప 

తాళము ఇప్పటి మి|శ రుంపతాళ మునకును, తురంగ 

లీల తాళము ఇప్పటి ఆదితాళమునకును, 

తాళమునకును తుల్యముగ నున్నవి. తక్కిన తాళను 

లను గూడ ఇశ్లే పోల్చి ఎంచనగును. 

[ధువతాళము గీత [పబంధ మునందలి (థువఖండము 

ననుసరించి (గహింపబడియుండును, సోమనాథుడు [ధువ 

లయ, (ధువమరఠ్యలు అనువాటిని తెలిపెను. ఆధునిక 

తాళములందు ఇవి చెప్పబడినను గీతములందు మాత మే 

వీటిని మనవారు చేర్చిరి. 

(తిపుట లేక తివడ (శేవడ) అన్నమాచార్యుల క్రీ ర్తన 

లందు |ప్రపథమముగ చెప్పబడెను. పద్మవబంధమున కను 

గుణముగ నీతాళము చెప్పబడియుండును. ఇది శార్జదేవుని 

సనమచాపు 

nO 

తృత్రీయలేక తురంగలిల శాళమునకు తుల్యమగును. 
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తాళ్ళపాకవారు చెప్పిన చౌ,తాళ ము, జౌ త్తరీయ 

తాళములందు కలదు. ఇయ్యది 1100 అను అంగములతో 

నుండుటచే దీనిని మన అటశాళమునకు తుల్యముగ 

నెంచనగును. 

నేడు సూళాది స ప్రతాళములు వాడుకలో నున్నని. 

పూర్వపు అష్టోత్తరశత తాళములు మరుగువ డినను 

అయ్యవి అంతరించినట్లు ఎంచుటకు వీలులేదని తెలిపితిమి. 

శతవర్షములకు ముందుండిన రామస్వామి దీకితులు 

తాళములతో మరి యేబది నాల్లు తాళముూలను 

ప్రోత్తరశత తాళములనుండీ జేర్చి అరువదొక్కు తాళ 

ములతో రాగమాలికను పొడి విళుతుడ య్యెను. పూర్వపు 

తాళములు అసాధ్యము లనువారి కయ్యవి సుసాధ్యము 

లని ఇతడు [(వకటించుచు, వాటితో రాగమాలికను 

నేర్పుతో చెప్పగలుగుట ఇతని వై_శిష్ట్య మన చెల్లును. 

ఈరాగమాలికయందరి తాళ ములు (1) (ధువ (2) మఠ్య 

(8) రూపక (శ్ర) ర్షుంప (5) (తిపుట (6) అట 

(7) ప్ర (8) లలిత, (9) లతణ (10) రతిలీల (11) జయ, 

(12) దర్పణ (18) రాజచూడామణి (14) మదన 

(15) రతి (16) రాజ (17) కీర్తి (18) కుందర 

(కందుక) (19) మదన (20) [క్రీడ (21) విజయనందన 

(22) రంగ (28) ఆనంగ (24) పీరవి కమ (25) సింహ 

లీల (26) పర్మికమ (27) సంపచ్వేష (28) నమ 

(29) సింనా విక్రమ (80) చతుర్ముఖ (81) శ్రీనందన 

(82) విమమ (88) లఘుశేఖర (లశ) వసంత (85) వన 

మాలి (86) (శ్రీ కీర్తి (87) తృతీయ (88) అంతర 

కడ (8 9) అభంగ (40) పార్వతీ (లోచన (4&1) కో కిల 

(ప్రియ (42) హాంసనాద (48) కందర్ప (44) [శ్రీరంగ 

(45) [పతావశేఖర (46) రాగవర్ధన (47) లలిత 

(48) శీకీర్తి (49) విలోకిత (50) ముకుంద (క 1) రాజ 

విద్య (2) చతుర్ధ (5 8) కుడుక్కు (కుటుంబ 

(54) విజయ (కల్) తురంగలీల (56) మకరంద 

(57) నందన (58) రాజబంగాళ (59) నంది (నది 

(60) కళ (61) @) అనువేళ్ళతో నున్నవి. ఇందు 

లక్షణ (శ్రీ కళ అను తాళములు అష్టోత్తర శత ఆాళ ము 

లందు లేవు. ఈ తాళములందలి అంగములకు సళద్ద, 

నిశ్శబ్ద |క్రియులను పాటించుచు గానము చేయుట విద్యాం 



సుల శే సాధ్యపడగలదు. ఆ విధముగా గానము చేయ 

బడినవు జే వాటికి (ప యోజనము కలదు, 

వి వ. న. 

అస్పామీభాషా సాహిత్య ములు: - అ స్ఫాము 

నందు అనేక అనాగరకజాతులకు చెందిన భాషలు వ్యవ 

వోరమున గలను, ఈ ముఖ్య కారణమునుబట్టి దానికి 

భావూ శాస్త్రజ్ఞుల స్వర్గము అను పేరు వచ్చెను. “అసా 

మియాి (అస్సామీభాష,) అనునది అస్సామునందలి 

ముఖ్యభాష. చేశమునందలి ఈభాగమునకుగల '“అస్సాము' 

అను | పొచీన నామమునుబట్టి ఆభావ కీచేరు కలిగినది. 

అస్సామునకు, కామరూపము, (పార్ల్యోతిషము అనునవి 

(పాచీనతరము లయిన వేళ్ళు. అస్సామియా అనునది 

సంపూర్ణవికాసము నొందిన అర్వాచీన మైన ఇండో _ 

ఆర్యనుభావ., అది మాగధి అను అప భంశము (భాషా 

విశషము) నుండి పుట్టియుండవచ్చును. అందలి వ్యాకర 

ణమునందును, పదములందును టిజెట్టు భాష యొక్కయు, 

బర్మాభాష యొక్కయు (పభావము విశేషముగా గోచ 

రించును. అందలి పదజాలమున స్వల్పముగా ఆస్టీ 9కు 

ఛాపాసంబంధముకూడ కలదు. కీ. శ, 71వ శతాబ్ది 

యొక్క పూర్వార్థమునాటి కే. కామరూప రాజగు 

భాస్కర వర్మ యొక్క ముఖ్యపట్టణమును యువాన్ 

ఇభాంగు దర్శించెను. అక్కాలమున అచ్చటి భావ మధ్య 

భారతమునందలి భాషకంకు కొంచెము భిన్నముగా, 

అనగా, అప్పటి ఆర్య - టి బిట్టు - బర్మాభావల యొక్క 

మి[ళముగా = అతనికి గోచరించెను. 

కీ. శ. 8.10 శతాబ్బులలో ఇరువదిముగ్గురు సిద్ధపురు 

షులు “చర్యా” లేక 'చర్యాపదములు' అను గూఢత త్య 

బోధకము లయిన గేయములను (వాసిరి. ఆ “గేయము 

లందు నపాజయానమునకు సంబంధించిన గూఢత_త్త్య 

ములును, శృంగార సం|పదాయములును ముఖ్యవిషయ 

ముగా (పతిపాదింపబడినవి. అవి మొత్తముమీద [(పాగ్భా 

రతమునకు చెందినవై యున్నవి. ఈ చర్యాపదము 

లకు గాని, చ ర్యాపదములను (వాసిన కవులకుగాని 

బె ద్ధమతముయొక్క గూఢత త్త్యమునకు శేందమె 
వరి ల్లిన కామరూవముళో సంబంధము ఊహింపబడు 

చున్నది. 

అస్సామీ భాషా సాహిత్యములు 

అస్సామీ సాహిత్యయుగము (పశ మైన పద్య వాజ్బ 

యోత్సత్తితో (పన్ఫుటముగా బయలు వెడలెను. దాని 
కాధారములు భారతీయములై. స్నుపసిద్ధములై న రెండు 
వీరకావ్యములును, పురాణములు నై యున్నవి. “మాధవ 

కందళి (18, న్, 1400) అను నాతడు ఆయుగమునంద లి 

కవులలో మిక్కిలి యెన్నదగినవాడు. అతడు | క్రీమ|చా 

మాయణాంతర్గతము లయిన మధ్య కాండము లె దింటిని 

సజీవమును, సవాజమునై న అస్సామీ భాషలో పద్యరూవ 

ముగా అనువదించెను. హారివరవి|పుడు, పామసరన్వతి 

అను నిరువురు కవులును రాజగు దుర్గ భ నారాయణుని 

(క.ళ.1800) కి సమకాలికులు. దుర్తభ నారాయణుని కొడు 

కగు ఇందనారాయణుడు పరిపాలించు కాలమున “కవి 

రత్న సరన్వతి” కావ్యరచన యొనశ్చెను. *రుదకందళి' 

అను మరియొకకవి ఈ యుగమునకుచెందిన తా మధ్వజు 

డను నింకొకరాజును పేర్కొ నెను. “వారివరుడు ఈ 

యుగమునందలి ఉత్తమకవులలో రెండవస్థానము నాక 

మించినవాడు. జై మినీయ - అశ్వ మేధపర్వమున వర్ణింప 

బడిన (శ్రీరామునకు కుశలవులతోను, అర్జునునకు తన 

కుమారుడయిన బభువావానునితొను, [పవ ర్తిల్లిన = యుద్ధ 

ముల వృత్తాంత మును ఆతడు పునఃకథన మొన ర్చ్బెను, 

“"హేమసరస్వతి' వామనపురాణమునందలి (పన్లోద హిర 

ణ్యక శిపుల కథను నూరు పద్యములుగా అనువదించిను. 

అనేక పురాణములు ఆధారముగా రచితమైన “హర. 

గారీ నంవాదము అను శెండవ (గంథముకూడ ఆతని 

రచనగానే ఊహింపబడు చున్నది. కవిరత్న సరస్వతీ 

రుద్రకందళులు మహాభారత - దోణపర్వమునగల జయ 
[దధవధ అనెడి పర్యమునకు సంబంధించిన స్వుల్చ భాగము 

అను అస్సామీ పద్య కావ్యముగా కూర్చిరి, 

కీ. శ. పదునేనవ శ తాబ్టి యొక్క అంతమందు శంకర 

దేవుని అభినవ వైక్షవోద్యమ (1449-1568) రూప 

మున చేశమున నొక మవోళ క్తితోగూడిన (మత పునరు 

ద్ధరణము ఆరంభమ య్యెను. ఇ య్యుద్యమముతో సంబం 

ధము లేని మంకరుడు, దుర్గావరకాయస్థుడు, వీతాం 

బరుడు అను ముగ్గురు కవులు వదునారవ శతాబ్ది [పథమ 

భాగమున తమ రచనలు శకావించిరి. వారిలో మంకరకవి 
దుర్హావరకవి-ఇరువురును “మనసా” అను పేరుగల సర్ప 
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జేవత యొక్క ఆరాధనమునకు సంబంధించిన యొక 

నూతన మతసిద్ధాంత మును (పతిపాదించు నిమి_త్తమె 

అస్సామీ భాషలో నొక గేయకావ్య పరంపరను (వాసి, 

తన్మూలమున నొక నూతన పురాణమును సృజియింన 

యత్ని ౦చిరి. దుర్గావరకవి రామాయణ మునందలి కరుణ 

రసాత్మక ములయిన ఘట్టములను ఎడ నెడ సాధారణ 

పద్యములతో మేళవించుచు, నొక 'చిన్న కీర్తనావళిగా 

రచించెను. పీతాంబరకవియు ఈ రచనా విధానము 

ననునరించి, ఉపా వరిణయము, భాగవత దళమన్మంధము 

చండీ =ఆఖ్యాన ము అను [గంథములను (వాసెను. ఈ 

ముగ్గురు కవుల (గంథములకును, వారి నమశాలికులగు 

ఇతర వెవ్షవక వుల (గంథ ములకును రూపమునందును, 

విషయమునందును ఖేదముకలదు. పాచాలి లేక పాంచాలి 

అనబడెడి ఈ (రచనా) రూపము ఆనాడు వంగచేశము 

నందు సర్వసాధా రణమయిన రీతియై యుండెను. ఆనాటి 

(కావ్య) విషయము బుద్ధికి క ౦ కె ఇం్మిదియ ముల కే 

ఎక్కుడు పీతికరమయిన దై ఉండెను. 

శంకరదేవకవి |పతిపాదించిన నూతన వై్వైస్టవ సంప 

దాయమునందలి ముఖ్యసిధ్ధాంత ము అద్ర ప్రతత_త్త పము. 

ఈ సం(పదాయమునకు చెందిన భక్తులు విష్ణు = కృష్ణుని 

నామమును లో నావృ త్తికేయుట (జపించుట), ఆతని 

నామములను ఉచ్చరించుట, లేక అతని దివ్యలీలలను గాన 

మొనర్చుట, ఆ భగవంతుని చేరుటకు ముఖ్యమార్లములని 

విశ్వసించిరి. దీనికి “ఏకళరణ నామధర్శము' అని పేరు. 

ఈ మతము వఏశేశ్వరోపాసనమునే విధించి, తదనుయా 

యులు ఇతర-చేవతారాధనమును చేయగూడదని నిమే 

ధించును. ఈ వైస్తవ సంప్రదాయము రాధాక్ళస్ట్యమత 

సం|పదాయముతో నేకిభవింపదు. ఈ యుద్యమము 

దానితోబా టొక సారస్వత వివ్నవమునుగూడ కల్లించెను. 

శంకరదేవ కవియు, అతని (ప్రియశిష్యుడును, మాధవ 

చేవ కవియు అనేకములయిన కీ ర్తనములను, రూపకము 

లను, పద్యకథలను తదితర సారస్వత (ప్మకియలను రచిం' 

చికి. ఈ సాహిత్యయుగము పకమత[గంథ యుగము 

అనగా భాగవతయుగమ్యు పకదేవయుగ ము అనగా విష్ణు = 

కృష్ణ యుగము అని పేర్లు. శంకరచబేవకవి భాగవత పురా 

ణము నందలి పం|డెండుస్కంధ ములలో ఎనిమిది స్కంధ 
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ములను అనువదించినట్లు తెలియుచున్నది. ఆ పురాణము 

నందలి శేషించిన న్మంధములను అనువదించుటకయి ఇత 
నిచే నితర విద్వాంసులు |పోత్సహింపబడిరి. శంకరదేవ 

కవి కృతులలో అత్యుత్తమ రచనమయైన “కీ రనఘోషి 
అను [గంథము భాగవతసారరూప మనవచ్చును. శంకర 
'దేవకవి భావ చాలవరకు సరళ మైనది. అందలి స్వర 

మాధురిలో సౌందర్య గాంఖీర్యములు కెండును [పవ్య 

కము అగు చుండును. 

వరగీతములు (028129 అను అనేక కీ రనములను, 

పత్నీ పసాదము. కాళీదమనము, శేళీగోపాలము, రుక్మిణి 

హారణము, పారిజాతవారణము, రామవిజయము, అను 

నాటక ములను రచించువట్ట ఇతడు సృ జనాత్మక (ప్రతిభ 

తోను, ధ్రై ర్యముతోను థఛాషయొక్క పరిధిని విస్తృత 

మొనర్చి '|వజబులి” భాషయందు నూతనమైన జాతీయ 

(16108) [ప్రయోగనం[పదాయమును కల్పించెను. 

మాధవదేవకవి వరగీతములను 'చోరధరా: 

రాగుఛువాి మున్నగు నాటక ములను (వా 'సెను. వాటి 

యందు ఆతని గురువుయొక్క కృతులందుకం ఇ ఎక్కుడు 

కోమలమైన శిల్ప కౌళలము కనిపించును. శంకరదేవకవి 

కృతులందు దాస్య భావము ద్రవ్య కృమగుచుండ, మాధవ 

చేవకవి రచనలందు వాత్సల్యము _అతిశయించును, 

మాధవదేవకవి (శ్రీకృష్ణుని బాల్య [కీడలను అమితో 

తాహాముతో వర్ణించెను, బాలకృష్ణ దెవుడు తన తల్లియగు 

యళోదకును, బృందావనమునందలి గోపిక లకును (పద 

రించిన. లీలలును, ఆతడు వారి ఆజ్ఞకు బద్దుడగుటయు 

ఆ కవికి అని ర్వాచ్య మైన ఆశళ్చర్యమును కఠిగిం చెను. 

“నామఘోషా" అనునది ఆతడు రచించిన మహోత్కృష్ట 

మైన కావ్యము. అందాతని ఉత్తమ భక్రియు, తత్వజ్ఞ 

తయు శకేటపడుచున్న వి. 

శంకరదేవ కవికి సమశాలికులయిన మరి యిరువురు 

(ప్రముఖ కవులు కలరు. వారు అనంత కందళి, రామ 

నరస్వతి. అనువారలు. వారిలో మొదటికవి వై స్లవ 

గుర్వా దేశమును పురస్కరించుకొని భాగవతము యొక్క. 

ఉత్త రార్థమునందలి దశమన్కంధమును అనువదిం చెను. 

"రండవకవి విన మతతో ఆ సాధువునకు అనుయాయియె 

ఆతని నుపాసించెను, కందళికవి రచించిన కుమార 

చ్ 

వంప 
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అస్పామీభాషా సాహిత్యములు 

పారణము' లోక పసిద్ధ మైనది. అందు ఉషానిరుద్దుల 

[పణయకథ వర్షిత మైనది. అతడు భాగవతమునందలి అనేక 

న్మంధములను అనువదించెను. రామాయణమును 

న్వతం|త కావ్యముగా రచించెను. మాధవ కందళి కవి 

యొక్క భావాది చౌర్య మీతని కృతులందు కొంతవరకు 

కనుపించును. రామనరస్వతి కవి [పచురముగా మహో 

భారత 

నతడు ముఖ్యముగా వనపర్యమును విపులముగా 

సెంచుచు కొన్ని విషాదాంత కావ్యములుగా రచించెను, 

(ఇట్టి రచనయందు అతనికి “సాగర్ ఖరి” వంటి అను 

యాయులు అనేకులు కలరు. సాగర్ ఖరి కవి “ఖటానుర 

వధిను (వానెను.) సరన్వతీకవీి 'ఖీమ చరితము, అను 

మృదువోన్య భరితమైన కాన్యమును రచించెను, [శ్రీధర 

కందళికవి రచించిన “కాన్ ఖభోవా” (కర్గభతుకుడు) అను 

రచన మరియొక రమ్యమై వోన్యరన విశిష్టమైన 

కావ్యము, ఇక్కు-వి ఘును (గుండి) ఇవా = యాతా అను 

కావ్యమును కూడ నిర్మించెను. 

గోపీనాథ పాఠకకవి (క్రీ. శ, 17వ శతాబ్ది [పారం 

భము), దామోదర దానక్లవి, లక్ష్మీ నాథ ద్విజకవి, పృథు 

రామ ద్విజకవి మున్నగు నితర రచయితలు మవోభారత 

భాగములను వద్యరూవపమున అస్సామీ భాషలోనికి అనువ 

దింప గడగిరి. వాదయానంద కాయస్థ కవియు తదితరు 

అయిన అపధానకవులును రామాయణ భాగములను 

భాషాంతరీకరించిరి. 19 వ. శతాబ్టి యొక్క. ఆదియందు 
(శ్రీకంఠ సూర్య వి(పకవి, హిందీ భాషలోని తులసీదాను 

_ యొక్క “రామచరిత మానసి మను |గంథమును పద్య 

కావ్యముగా అస్సామీ భావలో (వానెను. గోవింద" 

మి|శుడు, రత్నాకర మికుడు, భగవద్గీతను అత్యంత 

సామర్థ్యముతో పద్యరూపమున రచించిరి. గోపాలచరణ 

ద్విజుడు (క్రీ. శ. 16. వ. శతాబ్ది, భవానంద మి[శుడు 
(క్రీ. శ. 16 వ. శతాబ్ది), 

(18 వ. శతాబ్ది) అను కవులు హరివంళమును చక్కగా 
అనుసరించి (వాసిరి, పిదప పురాణములు అనేక వధ్య 

రచయితల దృష్టి నాకర్షించెను.. కాని అత్యు త్తమక వులు 

తమ దృష్టిని భాగవతపురాణమువై |వనరింపశేసి రని 
చెప్పవచ్చును. 'శంకరదేవకవి, అనంతకందళికవి, అనిరుద్ధ 
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విషయములను చేపట్టి (వాసెను. వాటిలో 

విద్యాచం[ద భట్టాచార్యుడు' 

కాయస్థకవి, శశవచాన కాయస్థకవి, ని త్యానందకాయ్థ 

కవి (కై శ 17వ శతాబ్ది), 

పురాణ రచనా నిమగ్నులై రి. 

అనువదించిన వారును, 

[కింద "పర్కొనబడుచున్నారు. విష్ణుపురాణమును భాగ 

క స . వత మి|శుడును (16. శ. 17 వ, శ తాద్ది); బృహన్నార 

దీయ పురాణమును భువ నేశ్వర వాచస్పతి మీ|శుడును 

(కీ. శ. 18 వ శతాబ్ది ఆదియందు); 

కవిచం[దద్విజుడును 

“దతరులును భాగవత 

కతర పురాణములను 

అనుసరించి (వాసిన వారును త్ర 

ధర్మపురాణమును 

(86. శ. 150వ శతాబ్ది); (బవ్మా 

వై వ ర్రపురాణమును బలరామద్విజ . దుశేశద్విజులును 

(క్ర శ, 158వ శతాబ్ది) ; మారం జేయ పురాణమును 

రుచినాథ కందళియు (క, శ, 18వ శతాబ్ది), రంగనాథ 

చ్మకవ ర్హియు (క్రీ. శ. 17 వ శతాబ్ది) (వాసిరి.. 

(పాచినమైన అస్సామీ సాహిత్య మునందు పెక్కు పద్య 
కథా కావ్యములు (Verse Romances) ను కలవు. 

కలాపచం[ ద కృత మైన “రాధా చరితము," రామద్విజ. 

కవి రచితమైన మృగావతీ చరితము, ద్విజవర్మపణీత 

మైన మాధవసులోచనోపాఖ్యానము, [ప్రకృత మునకు 

ఉదాహారణ నులు. సంచారక వియగు రాజనూర్య వప 

కృత మైన శియాల్ గోసాయీ (The fox-Saint C 1616) 

అనునది ఒక అద్వితీయ మైన పద్యక థా కావ్యము. రామా 

నందద్విజక వి (వొనీన మహో మోహ శావ్యము కప 

మి(శుని (పసిద్దమైన '|పేబోధచం|దోదయము నాధార 

ముగా చేసికొని [వాయబడినది. హితోవచేశమును. 

“ద్వాతింశత్సు త్తళికిను రామమి|[శ్రకవి అనువదించెను. 

(1654.68) 

శంకరదేవుడును, మాధవబేవుడును రచించిన వర 

గీతములను అసనామునగల వె పవ మహాంతులు ఆనేకులు 

అనుక రించిరి. ఇట్టే అనుకరణమునందు గోపాల దేవుడు, 

అనిరుద్ధుడు, శ్రీరాముడు, యదుమణి. రామానందుడు.. 

అను కవులు కొంత విశిష్టతను గాంచిరి. ఈ కృష్ణగీతము 

లకు 15 వ శతాబ్ది ఆరంభమున రచితములైన శాక 

చెయములును, రాధాకృష్ణ గేయములును చేరినవి. ఈ 

గేయములను రుదసింహుడు (కీ. శ. 1896-1714): 

శివసిం హుడు (క న్, 1714.44) అను రాజులును, వారి 

రాజ్య కాలములందున్న కవులును (వాసిరి. అట్టి కవులలో. 



విఖ్యాతుడు రామనారాయణ కవిరాజ చకవరర్డి. ఆతడు 

గీతగోవిందమును, _ [బవహ్మావైవర్త పురాణమునందలి 
కృష్పజన్న ఖండమును, ఆ పురాణాంతర్గత మేదెన 

(పకృతిఖండమునందలి తులసీ _ శంఖచూడ ఉపాఖ్యాన 

మును అనువదించెను. అతడు శాకుంతల కావ్యమును 

కూడ (వా నెను. రామచం[దవరపా తుడు అను రాజ 

కీయోద్యోగి యోగినీ తం|తమును కొంతవరకు అనువ 

దించెను.  ఆనందలహారిని 

పద్య కావ్య ముగా (వా నెను. “వమునసా'* అను సర్చ'దేవత 

యొక్క పూజావిధానము నారాయణదేవుడు రచించిన 

శంకర దేవ 

కవియొక్క శైలిని మవోచదేవకవియొక్క శాలిని, 
పురస్కరించుకొని వైప్టవ సంస్థలకు చెందిన పెక్కురు 
ఉతమ పురోహితులు రూవకములను రచించిరి. 

ద_త్యారిభూ షణుడు, వకుంఠుడు అను 

అనంతాచార్యుడు అస్సామీ 

పద్మపురాణమునందు (పళంసింపబడినది. 

కవులు 

జీవిత చరి[త రచనకు ఆరంభ కులు. వారందరును శంకర 

'దేవకవియొక్క జీవిత చరితలు రచించిరి. పిమ్మట 
వచ్చిన కవులు ఆ యాచారమును పాలించిరి. సూర్యఖరి 

చై_వజ్ఞుడును (క్రీ శ. 1798), రతీకాంతుడును (కీ. శ 
15 వ శతాబ్ది) తదిశరులును అస్సామీయులయిన కోచి 

రాజుల వృత్తాంత ములను పద్య కావ్యములుగా వాసిరి,, 

19 వ శశావ్దియందుకూడ విశ్వేశ్వరుడు, ధుతిరాముడు 
అను నిరువురు కవులు పద్యరూపమున 'ఆఅహపోమరాజ్య 

పతన చరితను రచించిరి. వ్యావవోరిక (useful) s¥ 

లను గూర్చి (వాయుఓకుకూడ పద్యమే ఉవ యోగింవ 

బడెను. వకుళ కాయస్థకవి [వానీన కితాబత్ . మంజరి 

(క. శ 1484 సం.) ఇందుల కుదావారణము. అందు 

గణితము, ఆయవ్యయ లేఖనము (Book keeping), చెత 

పరిమావనము (Land Survey) వివరింప బడినవి. 

. అస్సామీ వచనకావ్యము [పబలమైన సంప్రదాయము 
కలది. ఆ వచనమునకు శంకరదేవుడు, మాధవదేవుడు 
రచించిన రూవకములు ముఖ్యో దాహ రణములు, అవి 

(వజబులి భాబూసం[ పదాయానుసార ముగా (వాయ 

బడినవి. వ్రైకుంఠనాథకవి (కీ. శ. 1588-1688) 

భాగవతమును. భగవద్గీతను (పౌఢమయిన వచనములో 

అనువదించెను. వాటిలో నతడు పాచీనకవుల కృతకశై లిని 

చి నయా భా యి ళీ య" త్య లుం 

వాక్య పకియలను అనుసరించెను. ఆ కాలమునండే 

గోపాలచం|దు డను కవివర్యుడు శంకరదేవకవి రచిం 

చిన థ కిరత్నాకరము అను సంస్కృత [గంథమును అతి 

రమ్యమయిన వచన శైలిలో అనువాద మొనశ్చెను. 
రఘు నాథమహంతకృతమయిన (క్రీ.శ. 1658) కథా 

రామాయణను; పద్మపు రాణము ; (కియా యోగసారము 

'(కవిపేరు తెలియదు); కృష్ణానందుని సాత్వతతం[తము, 
9 

కథా ఘోష _ ఇవి అనంతర శ తాబ్బలలో పుట్టిన మత 

విషయకము లయిన (పాచీన వచన కావ్యములు. 

వ్వైప్పవ గురు చరితములయందును బురంజీ (BUranji) 

అను పేరుగల ఆహోమ రాజ్య చరిత ములయందును, నిత్య 

వ్యవవోరమునగల వచనము ఉవయోగింవబడినది. 17వ 

శ తాబ్టి యొక్క అంత్యభాగ మునుండి ఈ రెండురకముల 

వచన వాజృ్మయములు ఎడ తెగకుండ చెంబొందినట్లు కని 

పించును. పురణి, అసమ, బురంజీ అను[గంథములకు 

నంపాొదకుడు గోస్వామి (క్రి ద్ 1922). అనమ జురంజీ 

అనుకృతికి సంపాదకుడు డాక్టరు భూయాన్ (కీ. శ. 

1946) అనునాతడు. కథాగురుచరిత మునకు [పకాళకుడు 

లేఖరు (|. న్, 1952) అనునాతడు. ఈ కృతులు రచనా 

సౌందర్యమును బట్టియు ; విషయ [పతిపాదనమును 

బట్టియు తొలుదొ_ల్త రచింపబడిన చరిత, బురంజీ వచన 

కావ్యములకు ఉత్తమ నిదర్శనములు. ఈ రీతిగల చర్మిత 

రచనము 19 వ శతాబ్ది ఆరంభమువరకును కొన 

సాగు చుండెను. ఈ కాలమున కాళీనాథ ఫుకన్ కవియు, 

మణిరామ్మ దివాన్ వారువా వారకాంతజారు వా 

అనువారు అస్సామీ చరిత్ర [గంథములను సంకలన 

మొనర్చిరి. 

వ్యావవోరిక కళలనుగూర్చిన (గంథములందుకూడ 

ఈ నూత్న వచనరీతి ఉపయోగింపబడెను. నుకుమార 

బరకాథు అను కవి (వాసిన వా స్తివిద్యార్లవము (కీ. శ 

1784 = ఇది వనుగులనుగూర్చి తెలుపు [గంట్లము. దీనికి 

మూలమొక సంస్కృత కృతి); అశ్వచికిత్సను బోధించు 

ఘోరా. నీదానము (ఘోటక నిదానము) అను (గంధము; 

_గణితమును ప్రతిపాదించునట్టి కాశీనాథకవిరచిత మైన 

అంకల్ = ఆర్యా అను [గంథము ౬ ఇవి ఈ జాతికి చెందిన 

వచన కావ్యములు. ఈ కాలమునకు చెందిన మరియొక 
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అస్సామీభాషా సాహిత్యములు 

(ప్రసిద్ధమైన [గంథముకూడ కలదు. అడి శుభంకరకవి 

(వాసిన “హన్హముక్షావళి” కి అనువాదరూపమునను, 

వ్యాఖ్యాన రూపమునను ఉన్నది. 

ఆధునిక యుగము : క్రీ. శ. 1926 వ సంవత్సరము 
నందు జరిగిన యాండాబు (262009) సంధి ననునరించి 

అస్సాము [బిటిషు రాజ్యములో కలుపుకొన బడెను. పిదప 

పాతిక సంవత్సరములవరకు అస్సాము పెక్కు ఆపత్తు 

లకు గురియయ్యును. |కీ. శ. 1586 వ సంవత్సరమున 

విద్యాలయములలోను, న్యాయస్థాన ములందును వంగ 

భాష అస్ఫామీభాషయొక్క స్థానము నాకమించెను. 

కాని ఆ శ తాబ్లి మధ్యభాగములో జాతీయఆాఖిమానము 

నిద్రనుండి మేల్కొని గర్జింపదోడ గను. అమెరికను బాప్టిస్టు 

మిషనరీలు అస్సామీఖామయందును, 

మైనను (గ్రంథములను (ప్రచురించి, జాతీయ వైతన్యము 
నకు నూతన (పాబల్యము చేకూర్చిరి. కాశీనాథఫుకన్ 

రచించిన చర్విత (క్రి, శ, 1844) యు; శెవశెండునాథను 
(బౌను (వాసిన అస్సామీ భాషావ్యాకరణ వ్యాసములును 

(కీ. శ్ 1844); డాక్టరు మెల్సు (జాన్సనుయొక్క 

అస్స్పామీనిఘంటు వును (1867), ఆనాటి మిషనరీ [ప్రచు 

రణములకు ఉదావారణములు, [కీ శ, 1818 వ సంవ 

త్సరము నాటికే వంగదేశమునందలి (శ్రీరామవురమున 
నున్న మివనరీలు అస్సామీ భాషలో బైబిలును (పక 

టించిరి. (క్రీ ఈ. 1846 వ వత్సరమునందు జాప్టిన్టులు 
“అరుణోదయి అను మాసికవతికను వెలువరించిరి, 

అస్సామీ భావలోనికి ఆధునిక తలి (ప్రవేశించుట కీప తి 

కయే ముఖ్య కారణ మయ్యెను. ఆనంద రామ ఫుకను 

అనునాతని యొక్కయు ఈ మిషనరీల యొక్కయు 

(పయత్నములే ముఖ్యముగా (కీ. శ. 1872 వ సంవత్సర 
మున అస్ఫామీభావకు రాజకీయ గౌరవము తిరిగి 

లభించుటకు కారణములయ్యొను. అందుచే ఈ కాలమున 

నొక సారస్వతోజ్జీవనము మొదలయ్యొను. 
హేమచం[దబారువా అనునతడు అర్వాచీనమయిన 

అస్సామీసాౌరన్వతమునకు ఆ ద్యుడగు కవివర్యుడు. 
అతడు వ్యాక రణములను, నిఘంటువులను రచించి తన్మూ 

లమున అస్సామీభావకు |ప్రామాణికత్వమును స్థిరపర 
చెను. అతడు అవ హేళనాత్మక మయిన (ఏ&tir05) చాహిరి 

అస్సామీభావ 

రంగ్ చంగ్ భితరి కొవా భాతురీ అను వ్యాసమును 

(1861), కానీయా. కీర్తన అను నాటికను రచించి 
సంఘమునందుగల దురాచారములను రూపుమాపుటకు 

(పయత్నించెను. ఆధునిక సాహిత్యమున మొట్టమొదటగా 

చరితను, జీవిత చరితను [వాసినకవి గుణాభిరామ 

బారువా అనునాతడు. రమాశాంత చౌధురీ తన అధి 

మన్యువధ (కీ. థ్ 1875) అను కావ్యమునను, భోలా 

నాథదాసు అను కవి తన సీతాహారణ కావ్య మునందును, 

(కః క 1888) మొదటిసారిగా (పాసరహితమయిన 

పద్యరచన (Blank verse) నవలంబించిరి, 

లజ్మీ నాథ బారువా అను కవి. ఆధునికమైన అస్సామీ 

వాబ్బయమునందు మిక్కిలి గొప్ప వ్య క్రి. అతడు కీ, శ, 
1889 వ సంవత్సరమున తన మి|తులయిన చం|దకుమార 

అగర్ వాలా, హామచం|ద గోస్వామి అనువారి సవాకా 

రముతో 'జోనాకి అను నొక నంచికను ఆరంభించెను. 

అతడు హేమచం[దబారువా యొక్క శైలికి సంపూ 
ర్లతను గూర్చి అర్ధానిని వివిధములును, ఆధునికములు 

అస్సామీసాహిత్య[ప| క్రియలను రచించుటకు 

ముఖ్యసాధనముగా నొన ర్చను. అతడు రచించిన సాంఘి 

కములును, రాజకీయములును, సారన్వత విషయక 

ములును అయిన అవ పాళనాత్మక కావ్యములందు "హేమ 

చం[దకవి [ప్రభావము [పన్ఫుటముగా కనిపించును. అతడు 

రచించిన కథానికలందును, నాటకములందును, [పవా 

ననములందును, నవలలయందును ముఖ్యముగా అస్సామీ 

పాత్రలే వర్షితములగుట పతిని గొలుపుచుండును. బజ్ 

వరువా, గోస్వామి, అగర్వాలా అను కవులు 19 వ శశాద్రి 
పొరంభములో ఆంగ్లేయ సారస్వత మునందు వెలసిన 

కాల్పనిక తాభిరుచిని (Romanticism) అస్సామీ కావ్య 

దచనయందు (ప వేళ పెట్టిరి, ఇప్పటి కాన్యములందు లకి 

కత కంబు ఆశత్మాశయత అధిక మయ్యను, కావ్య విష 

యము మిక్కిలి విన్హృతమయ్యెను. సోనెట్సు (501060) 
(పదునాలుగు పాదములుగల వృత్తము) మొట్టమొదట 

[వాసిన వాడు గోస్వామియే,. కాని తరువాతి కాలములో 

అతడు చదేశమునందలి పురాతన వస్తుపరిశీలనమునందు 

నిమగ్నుడ యను. ఆగర్ వాలా రచించిన, కావ్యములందు 

ఆదర్శకత్వము అను గుణము అత్యంత |పస్ఫుటముగా 

అయిన 
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గోచరించును. కమలా కాంత భట్టాచార్యుని అపరిణత ము 

లయిన పద్య కావ్యముల యందును, [పొఢములయిన 

వచన కావ్యములయందును, దేళభ_క్రియు, బుద్ది వైభవ 

మును ముఖ్య 

గోపా బారువా అను [పఖ్యాతకవి చరి తాత్మకము 

లైన నాటకములను, నవలలను సృజించుటయందు 

విజయము గాంచెను. కవితావిశారదు డగు నతడు 

స్త్రియ విషయములను క థాత్మక కావ్యములుగ వర్షిం 

వెను. పీదవ నతడు తన జీవిత శేషమును మత విషయక 

[(గంథనులను నిష్టతో [వాయుటకు వినియోగించెను. 

మరియు నీతడు వచన రచనయం దొక [ప త్యేకతను 

గడించెను. లంబోదరవరా, సత్యనాధవ రా అనువా 

రిరువురును వచన రచనయందు వై శిష్ట మును సంపా 

దించినవా కే. వారిలో సత్యనాధవరా తన రచనలలో 

కొన్నింటికి బేకన్ కవి వ్యాసములను ఒరవడిగా (గహిం 

చెను. రజనీకాంత - వరదలై అనునాతడు చరి తాత్మకము 

లును కల్చనాత్మక ములై న తన నవలలయందు స్కాటు 

కవిని బంకించం[ ద ఛటో పాధ్యాయుని మించుటకై. 

యత్నించిను. హి తేశ్వర్ బర్ బారువా అనునతడు కథా 

కావ్య రచనయందు వాసి గాంచినాడు. దుశేశ్వరళ ర్మ 

సవాజమును కావో్యోచితమునై న భాష నుపయోగించుట 

యందు విశిష్టతను గన్న వాడు. 

ఇరువదియప శ తాబ్దియందలి రచయితలు ముఖ్య 

ముగా “జోనాకీ? (అను సంచిక) యొక్క ఆదర్శములను 

అనుసరింప యత్ని ౦ చిరి. వాహి (Bahl) అను "పేరుగల 

బజ్వరువా యొక్క మాన నంచిక వాబ్బయరంగమున 

[కొత్త రచయితలను [వ వేళ ఇట్టుటకును, వారిని సరి 

దిద్దుటకును ముఖ్యసాధన మయ్యెను. రఘునాథ చాధురీ 

అను కవి పతులను గురించి. |[వాసిన కావ్యములు అసా 

థఛారణ క ళా కౌెళల్యమున పరాకాష్ట నొందెను. వాటి 

యం దాతడు [(పకృత్యారాధనమును సంకీర్తించెను. 

అంవికాగిరి, రే, చౌధురి రచించిన కావ్యములయందు 

గూఢ [పేమతత్త్వము, జీవితము యొక్క దుర్జాంత మైన 

క క్రి సంపద, ఉత్కటమెన చేళభ క్తి వాటి దశాంతర 

గుణములుగా భాసి ల్టను. పద్మనాభ 

ములు అను లక్షణములు లకిత ములయ్యెను. జితీం|ద 

నాథుదువరా అను కవి రమ్యము లయిన గేయములను 

అస్పామీభాషా సాహిత్యములు 

రచించెను. వాటియందు నిరంతర శోకభాన మొకటి 

వ్యా పమెై 

[వవ_క్షిల్లిన కవితారచనలయందలి 

అందచందములను తనలో జీర్చించుకొని వాటిని విన్యాస 

విశేషములచే నవ్యములుగా చితింపగల్లిన నునిశితబుద్ధి 

వైభవముకల కవివర్యుడు. ఇతని 'ఓమర్ శీర్ణ' అను 

[గంథము ఉమర్ ఖయ్యామునకు వివరణాత్మక మైన అను 

వాదము. సూర్యకుమారభూయా, రత్న కాంతవరకాకతీ, 

లత్మీ నాథపుకను, శె లధవరాజ్ ఖోవా, నళనీబాలాచేవి 

అను కవుల గేయములు రూవమునందును, విషయ 

మందును [పత్యేకగుణవిశషములు కలవి. డింబేశ్వర 

నియోగ్, వీనందచం|[దజారువా, అతుల్ చం|ద వో 

రికా, దై_వచం[ద తాలూక్ చార్ ఆను ను_త్తమకవుల 

బృందము 1920 [పొంత మున వెలసెను. 1980 వ సంవ 

త్సర [పొంతమున వెలసిన కవులలో నెల్ల చేవకాంత 

బారువా అనునాతశు అత్యు_త్తముడు, ఆతని (ప్రణయ 

కావ్యములందు నూతనమైన మీమాంన, విషయ నవ్యత 

గోచరించును. గణోశచం|ద గోగోయి (పణతములయిన 

| పమగీతములలో హృదయ మార్గ్లవము, దుఃటాత్మత 

(పవ్య క్తము లగును. విస్తరఖీతిచత ఈ యుగమునకు 

చెందిన ఇతరకవులలో, చం[దధర బారువా, పద్మధర 

చలివో, నీలమణిపుకను, ఉమేశచం|[ద చౌధురీ, కమ లేళ్వర 

చలివో అను కవులపేళ్ళు మాత్రమే పేర్కొనబడినవి. 

నాటక జే|తమునందు అతులచం[ద వోజరికా అను 

కవి బహుగంథక ర్రయె విలసిల్లైను. జ్యోత్మిపసాద అగ 

ర్వాలా అనుక వి పౌరాణిక మైన శోణితకుంవరీ, అను 

నాటకమును, చారి[త కము, సాంఘికముకూడ నగు 

“కారేంగర్ లిగిరి అను నాటకమును రచించెను. అవి 

లతణమునందును క ళాళిల్బ విషయకముగాను, పరాకాష్ట 

నొందిన నాటకములు. మి[తదేవమవోంత, ఇందెళ్వర్. 

బర్ తాకూరు, నకులచం[ద భూయా (పనన్నలాల్ 

చౌధురీ అను నాటకరచయితలును, తదితరులును అస్సాము 

నందలి కళాఖిమానయుతములై న (Amateur) నాటక 

శాలల యొక్క ఉప యోగార్థమె విరివిగా నాటక రచ 

నను సొగించిరి. అస్సామీ నవలారచన ఎక్కుడు ఫల పద 

. మైనది కాలేదు. దండినాధ కవితా, దైవచంద 
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అస్సామీభాషా సొహిత్యములు 

తాలూక్ దార్ మున్నగువారు నవలారచయితలలో 
పేర్కొనదగినవారు. 

ఇయ్యుగమున కథానికా (వ్షంగ St0ry) రచనము 

విశివముగా ెంపొంచెను... శరచ్చం|[ద గోస్వామి 

నిరంతర (కద్ధతో నీవాజ్మయ [పక్రియ నారాధించెను. 

1980 వ. నంవతృర [పాంశమున డా త్రమకథకు లనేకులు 

బయలుదేరిరి, 

కవులు హోన్యరన విళిష్టములును, అవ హేళనాత్మకము 

లును అయిన కథలను రచించిరి, విణాబారువా,' రమా 

దాను, మునీన్ బర్క టకీ, కృప్పభూయా, నగేం|ద నారా 

యణ చౌధురీ, తె లోక్యనాధ గోస్వామి అను వారు 
కథారచనయందు (పసిద్ధినొందిన మరికొందరు. లమ్మీధర 

శర్మ |వాసిన కథలలో వివేక గాంభీర్యము, అసాధారణ 

భాపూపటిమ శకేటవడును. ఆబ్బుల్ మాలిక్ అనునతడు 

తన కృతులందు ([వవ్య కృములయియున్న బీద వారియందలి 
సానుభూతి, అనర్గళ భాషా విభుత్వము అను గుణములచే 

అత్యంత సమర్థుడ గు కథకుడుగా గయితి కక్కెను. 

లజ్మీనాథ బజ్ బారువా అను కవి రచించిన సార 

స్వత వ్యానములకు పిదప చిత్ర సేన జఖరియా అను 

నాతడు సుబోధ మగు వ్యానగుచ్చమును |వాసేను., 

తరుణరామ్ఫుకను అనుకవి వేటనుగూర్చి (వాసిన కథలు 
రమ్యమయిన ధా రాళుద్ధితో నలరారుచున్నవి. సూర్య 

కుమార భూయా, సోణారామ, చౌధురీ, ఆనంద చంద 

ఆగర్వాలా మున్నగు రచయితలు ఐశిష్టములై న "క్కు. 

వ్యాసములను వివిధములయిన పత్రికలలో [పచురించిరి, 
వాణీకాంతకాకతికవి [పాచీనమును, అర్వాాచీనము 

'నయిన అస్సామీసా రస్వతమును ఆధునిక వమర్శనదృష్టితో 
పరామర్శించెను. విరించికుమార్ చారువా, ఉే ఐం|ద 
చం[దలేఖార్చు, తీర్ధనాథళర్మ, మ హేశ్వర్ నియోగ్ మొద 
అగు యువకవులు 1980-40 సారన్వత రంగమున కషి. 
చెయగడగిరి. 

నుమారు 1940 వ సంవత్సర |పాంతమున నూతన 
విమర్శన దృష్టిగల [కొ _త్తతరమునకు చెందిన కవులు 

అప్పటికి అమలులోనున్న సారస్వత నియమముల పె 
తిరుగుబాటు కావించిరి, అప్పటికే క థానికారచన 

యందు. మానసికవృ త్రి పృథక్కరణమునకు (03010- 

మహిచం[దవరా, వాలి రామే కా అను 

analysis) స్థానము లభిం చెను. స్వేచ్చా వృ తృములను 
అల్బసం ఖ్యాకు అయిన కవులు వాడిరి. లత్మీ నాథ బబ 

బారువా రచించిన నూతనజీవిత చరి తయందు ఈ నూత్న 
విమర్శన దృక్పథము [పకాళమునొం చెను, 

ద్వితీయ [పపంచ నం|గామమువలన అస్సామీజనుల 

సుఖమయ జీవితమున నొక విలక్షణమయిన అలజడి కలి 
"గను." గౌరస్వ ఆభివృద్ధి కుంఠిత మ య్యును. మరల 

[పచురింపబడదొడగిన పు న్న క ముల యొక్కయు , పతికల 

యొక గై యు ధోరణిని బట్టి చూడ వాటియందలి 

(పొచీన సారస్వత _ ఆదర్శభంగము భయావహమయి 

కన్చన్షును. కృశించిన అస్సామీ సారన్వతమువై దూర 
స్థములును, సమీవస్థములు నయిన అనేక సారస్వత ముల 
యొక్క (ప్రభావము పడుటచే నది మిక్కిలి వికృతి 
నొందెను, అట్టి వికృతి ముఖ్యముగా కవిత యందు 

గోచరించెను. ఈకవిత్వమును కవులు ఉత్సాహముతో 
జయ పదముగా సాగించిరి అమూ ల్య జా రువా, నవ 

కాంత బారువా, పామ జారువా, వారివర కాకతి 

మున్నగు కవులు విశ్వ వా జ్బయము యొక్క భీన్నఖిన్న 

(వృక్రియలను సొత్చాహముగ (పచురింపదొడగిరి. ఈ కవి 
బృందములో నవకాంతబాదగదువా జను కి అత్యు త్త 

ముడుగా (పశంననొంచెను. వీణాబారువా అనునతడు 

రచించిన జీవనర్ బాటాత్ అను రచనయు, రాధికా 

మోహన గోస్వామికృత మైన చాక నై యా అనుకృతియు, 
నవ కాంతబారువా అను కవిచేరచింపబడిన కపిలీ-పరీయా 

సాధు అను రచనయు, అత్ఫు త్త తమ నవలలుగా నెన్నదగి 

యున్నవి. మహమ్మదు పియారు మొదలగువారు చిన్న 

చిన్న నవలలను (పచురించిరి. కథానికా రచనము ఇప్పటి 

కిని [పబలముగానున్నది. జో గేళశ దాన ప్రభృతులు క థాని కా 
రచనయందు కృతహాస్తులై రి. 

అస్సామీ వాజ్బయమున ఏకాంకికా రచనమింకను 

పరిణతినొందియుండ లేదు. కళాభిమానులయిన (Amateur) 

నటకులు దీనిని (పదర్శనయోగ్యముగా (గహించిరి. 

ఆలిండియా రేడియో గువోవాటి (629126) వారొనగిన 

దోవాదముచే ఏకాంకికా రచన పెంపొందుచున్నది. వీణా 
దేవి రచించిన “ఎజేలా8 నాట్” అనునది ఒక అత్యుత్తమ 
కృతి యై యున్నది. అందు ఓక చిన్న సంఘటనము అనగా 
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నొక మధ్యమత రగతి కుటుంబమునకు చెందిన శెండుతర 

ముల వారికి భఘటిల్లిన భావసంఘర్షణము చక్కగా 

వివరింపబడినది, 

అస్సామీ వాజ్బయమునందలి జానపద కవితానంప త్తి 

చెప్పదగినది. అది గుణముచేతను, విషయముచేతను 

వై విధ్యమునొందినది. వనగీతములు, బవిహుగీతములు, 

వివాహగీతములు, జోలపాటలు, బాల [క్రీడా గీతములు, 

బారమాహీగీతములు, ద్వాదళమానగీతములు, పడవ 

పాటలు మున్నగునవి (పకృత మునకు ఉదాహరణములు. 

అనేక జానపదకథలును కలవు! వాటికి నడుమ నడుమ 

లభలితములును కరుణ రసాత్మక ములు నైన పాటలు 

ఇమిడీయుండును. అస్సామీ వాజ్బ్యయమున వీర్రగితము 

లును పెక్కులు గలవు. చరి తాత్మక గీతములలో వదన - 

బరఫు కనరగీతము పేర్కొనదగినది (కీ శ. 19వ 

శతాబ్ది). అస్సామీ వాజ్మయ మున సారన్వత వ్యాసము 

లను వాసిన వారిలో మహేశ చందదేవ గోస్వామియు, 

తదితరులై న యువకులు అనేకులును కలరు. ఈ వాజ్మయ 

మున సారస్వత విమర్శనముకూడ వి శేషముగా 

సెంపొందినది. ఉపాధ్యాయ వృత్తికి చెందిన కొందరు 

విమర్శకులు అధునిక సమన్యల్శపె | వాయుటకు బదులుగా 

పాత విషయములను గూర్చి మాత మె వాసిరి, మొత్తము 

మీద ఆధునిక సారస్వత వాతావరణము నజీవముగా, 

వీర్యవంత ముగా, ఆశాజనకముగా నున్నదని చెప్పనగును. 

డొ. మ. ని. 

'అస్సీరియా :- అస్సీరియాయను నామముతో నేడు 

మనము వ్యవహరించుచున్న "దేశమునకు అస్పీరియా 

భాషలో “అషుక్” అనియు, పారసీక భాషలో “అధుర” 

అనియు పేళ్లు ఉండెను. [పొచీన కాలమున ఈ దేశీయులు 

గొప్ప రాజ్యమును స్థాపించి పీరులని చేరుగాంచుట యే 

చక్కని నాగరికతను పెంపొందించుకొనిరి, 

ఐరోపాఖండ చరిత్రలో లోమకజాతివారి కెట్టి (పళస్తి 

గలదో, ఆసియా ఖండమునందు అస్సీరియావారికీకూడ 

అట్టి విఖ్యాతియే కలదు. 

అస్సీరియా నేటి -మిసొపొశేమియా దేశములోని 

ఉత్తర ఛాగము. దీనికి ఉత్తరమునను, తూర్పునను 

కొండల వరునలును, దతిణమున (పాచీన జాబవిళలోనియా 

గాక, 

ఆస్సీరియా 

రాజ్యమును, పశ్చివమున సిరియా ఎడారియు కలవు, 

అస్సీరియా  రాజ్యముగుండ శైగిసునది తన ఉపనదు 

లతో కూడ (ప్రవహించి, అచ్చటి భూమిని సారవంత 

ముగా చేయుచున్నది. పురాతన  కాలమునుండియు 

అచ్చటి జనులు ఆవులు, గజ్జలు మున్నగు పాడి జంతువు 

లను గుజ్జములు, ఒంశులు మున్నగు భారవావాక 

జంతువులను పెంచెడివారు. అస్పీరియా దేశమున భరింప 

చలికాని లేక సమశీతో ప్ల స్థితి 

యుండును. కావున ఇచ్చటి (వజలు దృఢగా|తులుగను 

వీరులుగను ఉందురు. 

పొచీన కాలపు అస్పీరియా నగరముల శిథిలములు 

ఇటీవలనే బయలుపడినవి. ఇందు ైగిస్ నదీతీరమున 

సెలకొనిన అషుర్ పట్టణమును, అస్సీరియా రాజ్యమునకు 

ముఖ్య పట్టణము గనుండి విఖ్యాతిగాంచిన నైనివా నగర 

మును, కాలా, దుర్ షరూకిన్, అను [పాచీన నగరములు 

[(పత్యేకముగ వేర్కొనదగినవి, ఇచటి శిధిలావ శేష 

ములను పరీకించుటవలన, అస్సీరియాదేళపు |పాచీన 

చరితనుగూర్చి అనేక నూతనాంశములు తెలియవచ్చినవి, 

ఆ [పాచీనయుగమువా రక [(పత్యేకమగు లిపినివా జెడి 

వారు. ఇటుకలవంటి మట్టిదిమ్మల_వై ఆ లీపితో అనేక 

ముఖ్యాంళములు 

నుండియు, పురాతనయుగమునాటి కట్టడ ములనుండియు 

వాటి యందలి శిల్ప ములనుండియయు, అస్సీరియా జాతి 

చరిత సం[గహింపబడినది. 

సుమారు ఆరువేల సంవత్సరములకు పూర్వము అస్సీ 

రియా దేశమున జనులు నివసించుచుండినట్టు నిదర్శన 

ములు కలవు. ఈజాతివారికిని జాబిలోనియాలోని సుమేరు 

జాతివారికిని పెక్కు సామ్యములు కలవు. కావున వీరు 

సుమేరులై యుండవచ్చును. ఈప్రజలు మిక్కిలి |పాచీన 

మగు ”అమషుర్” అను పట్టణమును నిర్భించిరి, కొన్ని 

శ-తాబ్లులు గడచిన వెనుక ఈ పట్టణము అగ్నిపాలై 

నళించెను. [క్రీం పూ. 2500 (పాంతమున అస్పీరియా దేశ 

మునకు అక్కాడులు అను ఒక నూతన జాతివారు వలస 

వచ్చిరి. పీకు స్థానికులగు (వజలతో కలసిపోయి ఒక నూతన 

జాతిగ మారిరి, ఈ నూతనజాతివారు స్థానికవరిపాలనము 

లలో స్వతం[తులుగనుండియు, జాబిలోనియా రాజుల 

రాని వేడిమీశాసి, 

వాయ బడియున్న వి. ౬ (వాతల 
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అస్సీరియా 

ఆధిక్యమును అంగీకరించిరి. అస్సీరియా చాబిళోనియా 

(పజలకు ఆనాడు వ్యాపారనంబంధ ములు మెండుగ 

నుండెను, 

కాలక్రమమున అస్సీరియా |పభువులు బలపడి 

స్వతం[తులగుట యే కాక, ఇతర దేశములను (పజలను 

జయించి తమ రాజ్యమును విస్తృత మొనర్చిరి. అన్సీ 

రియా రాజులు తరచుగ చాలీలోనియా [వభువులతోను, 

రాజధానిని అమర్ పట్టణమునుండి మార్చి మ్యైగిస్ నదీ 

తీరమున నలుబదిమైళ్ళ యెగువన తాను కట్టించినట్టి 

“కాలా” అను పట్టణమున |పతిష్టించెను. ఈ నూతన 

నగరమున ఈరాజు అనేక నుందర భవనముల నిర్మిం 

పించెను. సారగాన్ అను రాజును, అతని కుమారుడు 

నెన్నాచరబ్ అను నతడును శిల్పకళను చక్కగ పోషిం 

౨8. సారగాన్ అను రాజు దురూవరూకిన్ అను నూతన 

అనటోలియా ఆర్మి దాకా ద్ర నగరమును పతి 

యా కొండల ర ౦౮౮ మించి అందు అ 

లోని ఆటవిక జనుల జ్జ 50 రాజ |పాసాదము 

తోడను, సిరియా మెల్ల లను కట్టించెను 
3 

Qe ఆగ 
రు శ్ర 

పాల సీన ములతో 
భారతీయ శిల్ప కా 

అలన 

డను, ఈజిప్టు పొల ద్ధుర్షరూకిన్ | న రుల వలెనే అస్సీ 
శ న! 12 4 a jt 

: 

ర్ a .నగివా sine ఈ Mt 
| రి త్రూ న్ధి 

రులతొడను యుద్ధ ఇ గ వరజీల్ "గ 
ల్చులు 

ములు సాగిం చెడి (3 రంల అ HY, (| Al pd, MTT కూడ దేవతలఅఆకృ 

డా ral సట సం 

ఉల్ (గే tee Ry శ్రే ఇ ళీ 1 Mo Vsti, hs Vay, 
చ 

వారు. [| పూ, గ్ర పా క. Stun 0, (14 Corrs Masini తులను, మహ్ 

Ge uw Sg 4 Mg 

1800 నుండి tai - న్! 42 To hee న్నతములగు విగ 
aN PE 4 hat N 

క్రీ పూ. 606 వర జ 7 OTANI మ 
(౩. ఫూ, అషు ర్ శె రూ క్ i, (Tre పాములను మలచు 

FE నాల 
కును గల పఏడుళ తా 

వా rt fla చుండిరి. నా చ 

ఇ క క y= a WON 
a 

గ 3 ary Gn fr] గ్ Vy de le oy 

బుల కాలములో Wea, Es క neds, రబ్ రాజు కాల 
యది 

గ, న జీ | గ Crib 16 | షీ 

జ్. ్ట అశ యయా ళా 

అస్సీరియోా రాజ్య 0 శ a Lie మున నెనివా నగ 
వ 

యిలా 

మును నుమారు జ రము మరలనిర్మింవ 

నలుబదిమంది రాజు 
బడెను. ఇచ్చటి 

లు పాలించిరి. వీరి 
పొసాద కు డ్య 

అధ 

౪ 

లో షమీ అచదాద్ ములు అపూర్వ 

(|కీ*పూ. 1870), 
కళా భాసురములై 

మొదటి మాల 
చూపరులకు అద్భు 

(వ! అత్య 

నాసిర్ (|కీ*.పూ. 
తానంద ముల నొన 

1800), టిగ్లాథ్ గూర్ప్చుచు౦ డెను, 

పిలాసిర్ (క్రీ. పూ. 1120), మూడవ అషుర్ _నసిర్ 

పాల్ (కీ. పూ. 884.859), సారగాన్ (క్రీ పూ, 

72 2.705), సెన్నాచరబ్ (కీ పూ. 705- 6810) 

. అషుర్ బనిపాల్ (కీ. పూ. 668.626) అనువారు 

[పత్యేకముగ చేరొనదగినవారు. వీరు గొప్ప పరా 

(క్రమము చేతనేగాక ఇతర (ప్రశ స్త గుణములచేత 

గూడ విఖ్యాతి గాంచిరి. పాల్మెనాసిర్. అనునాతడు తన 

అమర్ బనిపాలు రాజుకాలమున విశేషముగా శిల్ప. 

కళాభివృద్ధి అయ్యను. ఆ కాలమునాటి శిల్పులు రాతి 

నను, దంతమువెనను, లోవాములవైనను తమ పని 

తనమును (పదర్శించి, జీవకళ లుట్టిపడు చి త్తరువులను 

చితించెడివారు. ఈ రాజు మిక్కిలి విజ్ఞాన (ప్రియుడు. 
దా 

ఈతడు తన రాజ్యమందును, బాబిలోనియా రాజ్య 

మందునుగల [గంథములకు పతులు | వాసికొనిరండు అని 
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సమర్థులగు (వాయసగాండను పంపను. వారు (వాసి 

తెచ్చిన (పతులలో శా(శ్త్రములకును, మతమునకును 

వాబ్బయమునకును చెందిన (గంథములు చెక్కులు చేరి 

యుండెను. ఈ (గంథజాలమును తన (పొసాదమందలి 

పు నక భాండాగారమున ఈరాజు భద్రము చేయించెను, 

వై (గంథ ములనుండి అనేక, అపూర్వ వీవయములను 

నేటి చారితక పరిళోథకులు శెలిసికొని యున్నారు. 

అస్సీరియా [పభువులును, |పజలునుకూడ గొప్పవీరులు. 

కాని ధైర్య సాహసములతోపాటు వారియందు [కూర 

త్వముకూడ మిక్కుటముగ నుండెను. వీరు అనేక దేశ 

ముల జయించి, తమ శ|తువులను ఖై దీలుగ బంధించి, 

విదేశ ములకు పంపి వేయుటయో, లేక వారిని అతి [కూర 

ముగ చంపుటయో శకావించుచుండిరి. తాము జయించిన 

చేశములు ఎల్లప్పుడు తమకు వళ మైయుండుటకొరకు 

అస్సీరియా పాలకులు ఒక విచితమగు భేదతం|తమును 

అవలంవించుచుం జెడివారు. జయింపబడిన దేశములో పలు 

వురను బలవంతముగ విచేశములకు పంపివై చి, వారిస్థాన 

మున విదేశీయులను (పతిస్థించుట అస్సీరియా విజేతల 

నీతియై యుండెను. అస్ఫీరియా రాజుల [కూరపద్ధతుల 

వలనను, వారి కృతిమ రాజనీతివలనను, చారు జయిం 

చిన రాజ్యములో అశొంతి నిరంతరము (పబలి యుండె 

డిది. అనవరత సం[గామములవలన అస్సీరియా వీరులు 

పలువురు మడసిరి. దేశము నిర్వీర్యమయ్యెను. అస్సీరియా 

చేనలో కొలువునకు కుదిరిన విదేశీయ సై నికులలో స్వామి 

భక్తి కాని దేశభ క్తి కాని లేకుండెను. ఈ కారణముల చేత 

అస్సీరియా రాజ్యము బలహీన మయ్యెను. “ముడులు” 

అను అనాగరక |పజలు అస్సీరియా పై దండె త్తివచ్చి, 

ముఖ్యపట్టణమగు నెనివా నగరమును ముట్టడిం చిరి. అస్సీ 

. రియా రాజు మూడు సంవత్ప్పరములకాలము శత్రువులతో 

. పోరాడి, తుదకు అపజయము అనివార్యమని నిశ్చయించు 

కొని, రాజభవనములకు నిప్పు పెట్టించి, సుత్రకళ [త్ర సమే 

తముగ అందు భస్మీభూతుడ య్యెను. ఈవిధముగ కీపూ. 

606వ సంవత్సరమున అస్సీరియా సా మాజ్యము నాశన 

మయ్యెను. అస్సీరియా రాజులు నిరంకుశులుగ రాజ్య 

పాలనము చేసెడివారు. వీరు తమ (పజలకు మతగురువులు 

గను, న్యాయాధీశులుగను, నీనా నాయకులుగనుకూడ 
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వరించెడివారు. వీరు తమ విశాల రాజ్యమును పరగ 

ణాలుగ భాగించి, ఒకొక్క పరగణాసె ఒకొ్ముక 

ఉన్న తాధికారిని నియమించుచుండిరి, ఈతడు తన యొలి 

కకు, ఏళేట నిర్దీతమగు కప్పమును చెల్లించుచు, స్థానిక 

విషయములలో స్వేచ్చగ పరిపాలనము నాగించెడివాడు. 

అస్సీరియా రాజ్యమునకు వారిసేన మూల స్తంభముగ 

నుండెను. ఈ సేనయందు రథికులు, అశ్వికులు, పదా. 

తులు ఉంజెడివారు. సేనాతతులు నుశితితములును 

సువ్యవస్థిత ములును అయినందున, అవి యెంతటి దుర్గమ 

[పచేశములయంద యినను (వవేళించి, ఎంతటి బలవంతు 

లయిన వె రులనయినను సులభముగ జయించుచుండెను. 

అస్సీరియా |పభుత్వమువాగు రాచజాటలను నిర్మించియు 

ఆనకట్టలద్వారమున నీటి పొరుదలకు సదుపాయముల 

గావించియు, [పజానీక మునకు సేవ కావించిరి, 

ఖ. దొ. శే. 

అహోబలపండితుడు = అహోబలపండితు 

డాం|ధశబ్దచింతామణికి సమ[గముగను, విషులముగను 

సంస్కృత ములో గొప్ప వ్యాఖ్యానమును రచించెను. 

దానికి “కవిశిరోభూవణ” మని అహోబలుడు సేరిజెను. 

కాని అది [గంథ క_ర్తపేరుతో “అహో బలపం డితీయో” 

మని వ్యవవహారింప బడుచున్నది. అ సంస్కృత మున పాణిని 

విరచితమగు అష్టాధ్యాయికిని, పతంజలి విరచితమగు 

మహాభావ్యుమునకును ఎట్టి నంబంధముకలదో యట్టి 

సంబంధమే ఆంధ శబ్దచింళామణికిని, అహో బలపండితీయ 

మునకును గలదని పలువురు పండితులు అభ్మిపాయ పడు 

చున్నారు. 

అహో బలపండితుడు ఇట్లు చెప్పుకొ నెను. "వాతూల 

వంశే౭.వత తారభూయ (కృీనన్న విద్వానవా మేవ సో౭స్మి” | 

వాతూలవంశమున నన్న యపండితుడు మరలనవతరిం చెను. 

అతడే నేను అని ఉపోగ్దాతమునందును, “| పభంజన 

వం శాబ్లీ రాకాశశళాంశేని అని పరిచ్చేదాంత గద్యము 

లందును సూచించెను. అహోబలు డను పేరును, (వాతూల్య 

[పభంజనాన్వయమను నింటిపేరును. కల్పితములనియు, 

మొదటి'పేరు నరసయ్య, ఓబళయ్య అనియు (అకుటిల్క ర్తి 

నిర్మలత నంచితు జెబలవండితుండు అను ఉపసంవోరము 

లోని పద్య భాగము వలన) జా బలపండితుడనియు, ఇంటి 
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చేరు గాలి వారనియు కొందరు తలంచుచున్నారు. గాలి 

నరసయ్య అను పేరు పేలవముగా నుండుననియు (వాఢ 

తకె అట్లు వానిని సంన్కృతీకరించి యుపయోగించె 

ననియు తలచుచున్నారు. _ పరిచ్చేదాంత గద్యమున 

“ శృమత్చోలూరి నూధవయజ్వ చం దసముజ్ఞ్వల త్కృపో 

శీత కటాతాసాదిత సాధు పాండి త్యాభ రణ” అని చెప్పు 

కొనుటచే పోలూరి మాధవ సోమయాజి ఈతని విద్యా 

గురువనియు, “మ త్సీతారామచం[ద చరణారవింద 
మిళిందాంతఃకరణ” అనుటచే ఇతడు (శ్రీ రామభ క్షు 

డనీయు తెలియుచున్నది. 

నియోగులయిన  గాలివారును, పోలూరివారును 

గుంటూరి మండలమున నున్న వారట. అహోబలపతి 

మొదట మైదవోలులో నుండగా గుండ్లకమ్మ వరదవచ్చి 
ఇండ్లు పొలములు పాడుకాగా నాతడు నర్చారావు పేట 

జమీం దారులయిన మ|లాజువారి నా[శయించి అగహార 

మును పొందినట్లు తెలియుచున్నది. 

అహోబలుడు ఆత్మస్తుతిపరాయణుడుగా కనిపించును. 
అతడు తన్నిట్లు భూషించుకొ చెను. 

“యన్మూర్యా కవిశామూల కంద వాగను శాననా 

జాగ్భతో౬హోబలపతీ రాజతే సనవిలక్షణః” 

కవితకు మూలకందమగు వాల్మీకియు, నన్నయభట్టును 
ఎవనిరూపముచే నొప్పుచున్నారో యట్టి విలక్షణుడగు 
నహోబలపతి [పకాశించుచున్నాడు. 

కాలము ; ఆం|ధశబ్ద చింతామణి బాలనరన్వతి పండితు 

నకు కీలక సంవత్సరమున దొర కెనని అప్పకవియు, అహో 
బల పండితుడును ఈవిధముగా (వాసియున్నారు. 

“ఆలోకనుతుండు మొన్నటి 
కీలక సమయమున మతంగగిరికడ నొన గెన్ "అప్పకవి 
“జ గాహవ్యాకృ్ళతిం తస్మాత్కలి రాల సరన్వతీ 
ఎలకూచి కులాంభోధి శర దా కానిశాకరః, 

నమ. స్తకవితా దతో వత్సరే కీల కావ్యా౭యే - 9 అహో. 

బలుడు. అప్పకవి మొన్నటి కీలక సంవత్సరమున బాల 
నరస్యతికి ఆం|ధళబ్ద చింతామణి దొరికనని చెప్పి 

యున్నాడు. అందుచే బాలనరన్యతికి [గంథము దొరికిన 

కీలక సంవత్సరము తరువాత మరల కీలక సంవత్సరము 
వచ్చులోపల “అప్పకవీయము' 'అహోభలపండితీయ ము* 
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రచింపబజెననుట స్పష్టము. మరియొక కీలక సంవత్సర 
మేని మొన్నటియని చెప్పుట అసంగతమగును. చాల 
సరన్వతికి గ్రంథము దొరకిన కీలక సంవత్సరము [క్రీ శ, 
1608 అని మనము అప్పకవీయము యొక్క కాలమును 
బట్టి నిర్ణయింపవచ్చును. మరల కీలక సంవత్సరము 8. వ్ 

1668 లో వచ్చును. కావున అహోబలవండితీయ 
మునకు చివరమితి (కీ. శ. 1668 యె యున్నది. 
అహోబలవతి తన [గంథమునందు అప్పకవిని 'ఫర్కొూను 

టయు, అప్పకవీయమునందలి పద్యముల నుదావారిం 
చుటయు జూడ నప్పక వీయము [వాయబడిన తరువాత 

కవిశిరోభూషణము |వాయబడినదనుట స్పష్టము. అన్న 
కవీయము కీ. శ 1656 నం॥లో వాయుటకు నారం 

భింప బడినది. ఆ [గంథము వూ _ర్హియగుటకును, దేశము 
నందు వ్యాప్తి నొందుటకును రెండు సంవత్సరములు 

పట్టిన వనుకొన్న యెడల [క్రీ శ. 1658-1668 మధ్య 
కాలమున “అహో బలవండితీయము [వాయబడెనని 

మనము నిశ్చయింపవచ్చును. “అప్పకవియు, అహోబల 
పండితుడును నమకాలికులనియు, నమీవ| గామములం 

దుండువారనియు వరస్పశేర్యా పేరితులనియు పూర్వము 
నుండి వదంతికలదు. అదియు నీ కాల నిర్లయమునకు 
హశకారియే, అందుచే అహోబలవండితుడు | శ, 17వ 

క తాబ్దిహాడని పెద్దలు నిశ్చయించిరి, 

గ్రంథ కర్రృత్వము '* ఎలకూచి బాలన రన్య తీ 

మహోపాధ్యాయుడు నన్నయళభట్ట _ విరచితమును, 
శచ్దాను శాసనము?” అను నపరనామముగలట్టి ఆం ధళజ్ద 

చింళామణికి “బాలనరన్వతీయ” మను నొక టీక (వాని 
యుండెను. ఈ మహాపాధ్యాయుడు అప్పకవిని, అహో 
బలపండితునకును పూర్వుడు. ఆంధ శబ్దచిం తామణి నన్న 

యభట్ట విరచిత మయని పలువురు [పామాణిక వైయాక 
రుణుల యాశయము, బాలసరన్వతి. నన్నయభట్టారకుని 

సకలకవిశా[పవ ర్తకుడుగాను, శదబ్దశాసనముగానుు ఆంధ 
శబ్ద చింతామణిని శబ్దశాననముగాను జెప్పియున్నాడు. 

బాలన రన్యతికి దరువాతివాడగు అప్పకవి ఆంధ శబ్ద 

చించానుణిలోని సంజ్ఞాసంధి పరిచ్చేదములకు మాత్రమే 

తెలుగు గద్య పద్యములలో వివరణమును (వా నెను. 
అహోబలుడు బాలనరన్యతి స్వీకరించిన ఆం ధళబ్ద చింతా 



మణి పతిని తన మాతృకగా 

నంగీకొరించెను. అప్పకవి చేపట్టిన మాతృకయందలి పాఠ 

బేధములను గూడ అథర్వణొ క్తి (ప్రకారము సంగ 
పొంచెను. 

_ ఓ. పాఠఖేదాస్తు బహవో దృళ్యంతే పున్తకద్వయే, 

మయా[పాయ స్సరన్వత్యాః పున్తకం పరిగృహ్య తే. 

2, అప్పార్య పున్తకారూఢ పాఠ భ్దా ద్యదుళ్థితం, 

మయా నంగ్భహ్యా కేరూపం తదప్యాథ ర్వణో.క్తితః. 

క వి కిరోభూషణ (గం థాది క్సీద్రిక 

ఆంధళద్ద చింతామణి చాలనరస్వతీ పండితునకు 

లభించిన విధమును గూర్చి యొక అద్భుత కథ చెప్పబడు 

చున్నది. నన్నయభట్టు దినిని రచించెననీయు రాజరాజ 

నరేందుని కుమారుడయిన సారంగధరుడు బాల్యమున 

దాని నభ్యసించి, కాలుచేతులు నరక బడి సిద్దులలో కలిసి 

కాలాంతరమున చబాలసరస్వతికి (పత్యతమెై రింతామణి 

[గంథమును వ్యాఖ్యానింపుమని అతని కొసగినట్టు కథ 

కల్పింప బడినది. అప్పకవియు అహోబలపండితుడును 

ఈ కథనే తమ [(గంథ పీరికలయందు అనూదించిరి. 

ఆం|ధశబ్ద చింతామణి నన్నయభట్ట కృతము కాదను 

వాదము విమర్శక + లోకమున కలదు. దీనిని మొదట 

లేవనెత్తినవారు కం. వీరేశలింగము 

(శ్రీ వరుల చిన సీతారామస్వామి శాస్త్రిగారు తమ 

బాలసరాస్వతీయ - అథర్వణకారి కావళీ పీఠికల యందును 

చింతామణి విషయపరిశోధక |గంథమునందును పెక్కు 

పాతువులచే చింతామణి నన్నయ కర్తృకమ యని 

స్థాపించియున్నారు. అథ ర్యణ కారి కావళి అథర్వణ కర్తృ 

కమే అనియు, అది ఆంధళబ్ద చించామణికి శమ్మగంథ మే 

అనియు చింతామణియందలి సూత్రములు సామాన్య 

సూతము లనియు, శారికావళి నూతములు విశేమ 

సూ తము లనియు వారిమతము, 

అహోబలపండికుడు బాలనరన్వతీయ, 

_ ములనేగాక అథర్వణ కారికావళినిగూడ ఆధారముగా 

గొని యాం[ధళబ చించామణికి అహోబలవండికీయమను 

సంస్కృత భాపామయమును, విపులమును, 

మమునగు వ్యాఖ్యానమును రచించి యాం[ధ భాషకు 

మహోవశకార. మొనశ్చెను. 

వొర్ట్రఖ్యాన మునకు 

పంతులుగారు. 

అప్పకవీయ 

411 

తోదత. 

అహోబలపండితుడు 

తత పంచ పరిచ్చేచా 

శృబ్దశా స్టే నియం|త్రితాః 

ఆర్యాఖ్య పద్య స్త త్సంఖ్యా 

నమ్మితా న్యా ద జెర ఇ8॥ 
AT yg 

బాలసరస్వతి పరి|గహొంచిన ఆం|ధళబ్ద చింతామరో 

యందు ఆర్యావృ తృములుగల అయిదు పరిశ్చేదములు 
కలవు. అవి సంజ్ఞా, సంధి. అజంత, పాలంత [కియా పరి 

చ్చేదములు. ఈ అయిదు పరిచ్చేదములందును 88 ఆర్యా 

వృత్తములు కలవని అహోబలపండితుడు నుడివెను. 
కాని “ఆద్యం (పక్ళతీః [పకృతి శ్చాద్యె” అను శ్లోక 

వివరణ సందర్భమున మరియొక శ్లోకమును ఇతడు ఉదా 
హరించి యున్నాడు. “ళాన్త్యమ పౌరుష మాద్యం” అను 
శ్లోకము బాలనరన్వతి లిఖితమయిన 

[పతియందు తనకు లభించెనని అహోబలుడు నూచించెను. 
ఇట్లు అంధధశబ్రచింతామణియందలి శ్లోకములు 89 

అగుచున్నవి. ఈ విశేష శ్లోకమును జాలసరస్వతికాని 

అప్పకవిగాని వివరించి యుండలేదు. అప్పకవి | గహించిన 
(పతీయందు 82 ఆర్యావృత్తములే కనిపించుచున్నవి. 

ఈ యంళము [కింది శ్లోకమువలన తెలియనగుచున్నది. 

మతంగశైల విపేందా దన్యం వ్యాకృతి పున్తకం। 

అ ఆడు శ్నులో 
బిలాల 

కాకునూ ర్యప్పక వినా గృహతం తత పషడ్ల తాః॥ 

మతంగపర్వతమందున్న (బాహ్మణునివలన చింతా 

మణి యొక్క మరియొక పతిని అప్పకవి సం| గహించెను. 

దానియం చారు శ్లోకములు పోయినవి, (అహో బలపండి 

తీయ పీఠిక) 

ఇల నెనుబది రం డార్యలు 

గలుగు పరిచ్చేద పంచకంబున6 దగు.... 

(అప్పక వీయము 1 వ ఆ. ర్, వ, ప.) 

కవిశిరోభూపణము అను వ్యాఖ్యానము మూలము 

ననే యథర్వణ కారికావళి అను వ్యాకృతియు లోకము 

నకు తెలియవచ్చెను. దీనికి “వికృతి వివేకము? నామాంత 

దము, ఆం[ధళబ్దచింఛామణి సాధారణముగా తత్సమళబ్ద 

నిరూపణ పరమయినది. అట్టి తత్సమ కబ్దరూప సాధన 

విషయముననుగూడ కొంత పూరింపవలసి యుండుటచే, 
తచ్చేషభూతమగు ఆంధ వ్యాకరణ విషయ జాలమును 

విపులముగా అథర్వణాచార్వుడు వివరించి ఆం|ధభావకు 



అహోబలపండితుడు 

సమ్మగమగు వ్యాకరణము లేని కొరతను చాలవరకు 

తీర్చెను, వేయేల ! వికృతి వివేకము (అథర్వణ కారికా 

వళి) లోని విషయ బాహుళ్యము నేటి బాలవ్యాకరణ 

(తిలింగ లక్షణ శేపాదులలోగూడ  లేదనుటకు సందే 

హాము లేదు. 

అహోబలుడు తన వ్యాఖ్యానమున అథర్వణ “కారిక 

లను పేర సెక్కు శ్లోకముల నుదాహారించి యున్నాడు. 

పతంజలి మహాభాష్యమున వ్యాకరణ సంబంధమయిన 

కొన్ని శ్లోకములు ఉదాహారింవబడినవి. వాటికినమాన 

ముగా నిందు అథర్వణ కారికలు చేర్చబడినవి. 

యస్సారో ౬థర్వణగం ఖే సోపష్యత్రైవ విధీయతే | 

తన తతృక్కి కాలోకలోల తా త్యజ్య తాం బుధై౫॥ 

“అథర్వణాచార్యుని (గంథమునందలి సారమంతయు 

నిందు జేర్చితిని. కావున పండితులు దానిని చూడవలయు 

నను కోరిక వీడవలయును అని అతడు (వొసెను (కవి 

శిరో.పీ). అథర్వణ కారి కావళిము[దిత(పతి ద్వితిం| తిణీ 

( రెండుచింతల) సీతారామకవి వ్యాఖ్యగల దై (పస్తుతము 
లభించుచున్నది. ఈ కారికలను అథర్వణుడు రచింపనే 

లేదనియు స్వపతమండ నార్థమై అహోబలుడే (వాసి తన 

వ్వాఖ్యానమున జొప్పించెననియు విమర్శకులు తలచు 

చున్నారు. ఆం[ధవ్యాక రణ విషయమున నన్నయ 

[పథమాచార్యుడనియు, అధర్వణుడు ద్వితీయాచార్యుడ 

నింయు పండితవ్యవవోరము కలదు, 

శైలి: అహోబలపండితుని కవిశిరోభూపణపు శెలి 
మృదుమధురమై సరళ మై |పసాదగుణ భూయిష్టమె 

సంస్కృత కావ్య వ్యాఖ్యాతలును, లవణ గంథ వాఖ్యా 

తలు నగు మల్లి నాథ, సోమపీథ్యాదుల శెలికన్న రస 
వత్తరముగా నుండును. ఇది అహోబలుని సంస్క 

తాం వాండిత్యమును చదెలుపు వ్యాక రణ సంబంధ 

నము, మధ్యమవురువ 

మైన యుద్గ)ంథము. లక్షణములు సంస్కృతమునందును,_ 
లత్యుములు తెలుగునందును చెప్పబడుటచే నిది చదువుట 

కోక వింత (గంథముగా నుండును, (పాక్ళత వ్యాకరణ 

లక్ష్యులకణము లిక్లుయుండుటచే అవి చూచిన వారికి నిది 
విపరీతముగా గన్నట్టదు, 

“విశ్వ్శశేయః కావ్యం, తదదోషా పరికృ తౌచ 
వాగ ర్థై, సావాగ్యారస వృ త్తిః, సాధ్యోహిరసో యథా 
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యథం కవిఖికొ - ఇ త్యాది సూ (త వ్యాఖ్యా సందర్భ 
మున తనకుగల సర్వశా(స్త్ర-ద ర్భనములందలి కూలంకవమ 

ములైన పాండిత్య |పతిభా విశేషాదులు దో్యోతక మగు 
నట్టుగా అహోబలుడు (వాసియున్నాడు. ఈ సందర్భ 

మున నే “వ్యాకరణస్యాపి (బహ్మపరత్వ'మేవ తథాపి. 

పస్పశాహ్ని కే భగ వతృతంజలినా చత్వారి శృం గేతి 

మం|త్రస్యార్థో వివృతః.” పన శాహ్న్కమం౦ందు 

(వ్యాకరణ భామ్య భాగము.) “చత్వారి శృం గత్యాది? 

మంతమునకు వ్యాకణ పరముగా నర్గమును వివ 

రించెను. పతంజలిమవార్షి సంస్కృత వ్యాక రణావళ్య 

కతను మహా భావ్యమునందు చర్చించినశ్లే అహోబలు 
డును ఆం[ధవ్యాకరణా వళ్యకతను గూర్చి ఇందు 

చర్చించెను. సంస్కృత భాషయందు మాత మే కావ్యము 

లను రచింవవలెను. తదితర భాషలన్నియు అప భంళ 

ములు. చాటి నుచ్చరించుట పాపము. దేశభానల 

లోని పురాణాదులను విన్నందున పాపతయము లేదు. 

అను నీ మున్నగు పూర్వువతమములఖండించి యే 

చేశముచారి ' నంస్కృృతమువలెనే పవిత్ర 

మనియు, (స్రీ భూ దులకు జ్ఞునాధి కారము గలదనియు 

“నా నృషీః కురు జే కావ్యం" బుషి కానివాడు కావ్య 

మును రచింప లేడనియు, నన్నయభట్టును బుషిగా 
నంచవలెననియు, ఆతని వ్యాక రణము (పమాణమె 

యనియు, వివరించి యున్నాడు. 

వ్యాఖ్యాన విశేషములు:= అప్పకవి “నిత్యమను త్తమ 

పురువ [క్రియాస్వితః” అను సూత్రమును వివరించుచు ఇట్లు 
చెప్పెను. భూత కాల |క్రియలగు [పథమపురువ బహువచ 

ఏకవచన  బహువచనములు, 

ఉత్తమపురుష బహువచనము, ఇకార మంతమందు గల 

వాటికి అచ్చు పరమగునవుడు సంధి నిత్యమని ఈ యుదా 

హరణముల నిచ్చెను. దీవించిరట; దివిజునేలితివట; 
మీరు కట్టితిరట; వింటి మీవా_ర్త, (పథ మో త్తమ పురువైక 
వచనములు, భూత కాలమునందలివి, (దుతాంతములగు 

నని ఈ యుదావారణముల నిచ్చెను. భరియించె 

నుపెందుడు; వను (బతికితి ననగన్, 

విరచించెను (శ్రీనాథుడు 
ధరణిని శృంగార నై మధంబున. గూర్చుం 

"కాఖామ 



డిరి యొండొరునని కానక 

పరపురువ. (క్రియల: (బక్బ్సతీఖావము గలదే? 

(అప్ప, 5 వ, ఆ. 64 వ ప.) 

“బలభిద్వహ్ని పళేత రాజవరుణుల్ 

బర్యుత్సుక త్వంబు సం 

ధిలం గూర్చుండిరి యొుండొరుంగదిని.” 

(శృంగార నై మధము.) 

ఈ నూత సందర్భమును పురస్కరించుకొని (శ1నా 

థుడు అప(పయోగము చేసెనని అప్పకవి విమర్శించెను. 

భూతకాలిక [పథమ పురుష బహువచనమునకు సంధి 

నిత్యము కాదగియుండగా  (పకృతిభావము చేసెనని 

యాతడా అేపించెను. 

అహోబలపండితుడు తన వ్యాఖ్యానమునందు అప్ప 
కవి (శ్మీనాథునివై చేసిన యామేపణను పరామర్శించి, 

(శ్రీనాథుని [ప్రయోగము లావణిక సమ్మత మెయని 

నమర్థించెను. ఎట్లన “వథమే చోత్తమేచైవ [కి యేతోవా 

భవేత్ చ్యుతిః | నిత్య మన్యన్య వికృతా కా్యరైతో నభ 

వెత్సదా,” అను నాథ ర్షణ కారికను అహోబలు డీనంద 

ర్భమున పేర్కొ నెను. [పథమ పురుషయందును, ఉత్తమ 
పురుషయందును కియా నంబంథియగు ఇ కారము వికల్ప 

ముగా జారిపోవును. మధ్యమపురుష “ఇ కారమునకు 

సంధి నిత్యముగా నగును. క్రాాస్టకారమున కెల్ల పుడు 

సంధిలేదు. దీని వ కారము (శ్రీనాథుని [ప్రయోగము 

[పామాణిక మే య నెను. [దుతాంత మైన భూత కాలిక 

ఉత్తమ పురుషెక వచన్మక్రియకు సంధి వై కల్పికమని 

అహోబలపండితుడు వివరించెను, దీనిని “| పాయస్తు 

స్వాతి మాది క స్వేత” అను నూత్రమునకు విషయ 

ముగా చేసెను. సేవించితి నచ్యుతు; సేవించి తచ్యుతు; 

అని యుదాహరణములు, అథ ర్యణుడును, కవిమండన 

కారుడును దీనిని అనుమతించిం. 

దృతాంతమెైన 1 ధ్రై౩ (పత్యయ మునకు సంధి చెల్లదు. 

కొలిచితిని + అబ్దిజను, కొలిచితినబ్ధిజను, కొలిచితిని నద్దిజను 

అని రూపము లేర్పడవలెను. “నస్యాత్ త ద్ద రోత 
అను సూ తవివరణ సందర్భమున అహోబలుడును, 

అప్పకవియు భిన్నమార్గముల [తొక్కి నారు. అహోబలుని 
వివరణము “సంధిరితి సర్వ్యతానువ_ర్రతే. తద్ధర్మోకార 
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కొంద రమతమున 

స్సా్యచి సంధిర్నస్యాత్ . తద్ధర్మపలేన తద్దర్శ[ కియా, 
తజ్జన్య విశషణంచ గృ హ్యేతే, వెలయునతనికి ర్తి సకల 

దిగ్వలయమునను, రకణమొనర్చు నంబుజాతాశతు 

గొలుతు నిత్యా ద్యుదాహరణం” (నంధియను శబ్దము 

అంతట ననువ ర్రించుచున్నది. తద్ధర కారమున కచ్చు 
పరమగుచుండగా నంధిలేదు. తద్దర్మపద ము చెత తద్ధర్మ 

[కియయును, తజ్జన్య విశేషమును [గహింపబడుచున్నవి, 
వీట్రాంంటికి నుదాహారణములు వెలయు నిత్యాదులు.) 

అహోబలపతి ఇట్లు వ్యాఖ్యానించుటకు మూలము అథ 

ర్వణుడు. వికృతి వివేకమునం దిట్లున్నది. “పథమళ్ళోత్త 
మవ తాసు తద్ధర్శ సౌంజ్ఞ కే భూ తాద్య విషయా 

తత్రచెక త్వార్ధాఖి ఛాయళకొ, ఉదం లేచ సదానాంతెన 

సంధి న్త[త కల్ప త”. అనగా పూర్వోక్త కియలయందు 

భూ తాద్య విషయకములై నాంత ములు, ఉదంతములు 

నైన ప్రథమోత్తమ పురుమెక వచనములు తద్ద ర్మ 

సంజ్ఞ తము లగును. వాటికి నంధి రాదు. (దుకాంతము 

లెన వీటికి నంధి రాకుండగా, కళలగు నితర తద్దర్శ 

|[కియారూపములకు నంధి కలుగవచు?ను. ఉదా: వారు ( ్ట 
ఘటింతురనుచు; ఘటింతు మెంత పనియైన, ఘటింతు 

వనిశము, అప్పకవి ఈ సూత్రమును మరియొక విధ 

మున నన్యయించెను. ఆతడు “నః స్యాత్” అను పాఠ 

మును కల్పించుకొని 

తీతీనీ జై పదములకు విశేషణంబు 

లగు [కీయావదంబుల తుదినవురు శృంగ 

మునకు వచ్చు నాగమమయి పొల్ల దుతము 

(పాణపరమైన కర్మధారయమునందు. 

ఉత్తర పదమునకు విశేషమైన తద్ధర్మరూపము తుది 

“'ఉ' కారమున కచ్చుపరమగునప్పుడు కర్మధారయ మున 

పొల్ల “ని కారము ఆగమముగా వచ్చును. 

ఈత డీవిధముగా వ్యాఖ్యానించుటచేతనే తరువాతి 

లాతణికులందరు వి శేషణో కారమునకు 

అచ్చు పరమగునప్పుడు న కారాగమము వచ్చునని స్తూతిం 

చుచు వచ్చిరి. ఈ సూూత్రమునకు పూర్వాపర సూత్ర 
ములీ నూూత్రము సంధినిషేధ పరముగా చాటుచుండ, 

నకారాగమ విధాన పరముగా 

నించెను, 

తద్దర్మార్థక 

అప్పకవి వ్యాఖ్యా 



అహోబలుడు 

భావార్థక ట్ర వర్ల విధాయకసూ త్ర వివరణ సందర్భ 

మున అహోబలుడు మవోకవుల [పయోగములను 

పరామర్శించి తప్పు పట్టుటకు సావాసించెను. “భా వే 

టవర్షకోం లే సర్వేషాం కియావచానాం స్యాత్” అని 

ఆంధధళబ్దదించామణ అన్ని [కియా 

పదములకును థావార్థమున “టి వర్షమగును, అతడు 

ఘటించుట, వచ్చుట మొధలగునవి ఉదావారణములు. 

అథర్యణుడు దీనిపై కొన్ని విశేషములను సూచించెను. 

“పూర్వన్య నవి కారో నోన్తస్మిన్ లోపశ్చక స్య చిత్ "భావా 

ర్ధక “టి వర్ణమునకు పూర్వమునందున్న “ను వర్షము 

నకు లోపమురాదని దీని భావము. అనుట, వినుట వంటి 

రూవములే భావార్థమున సాధువులనియు, అంట, వింట, 

కంట, వంటి రూపము లసాధువులనియు అహో బలుని 

నిర్ణయము. ఈ [ప్రకారము (శినాథుని [ప్రయోగము 

[పొౌమాదిక మని యాతడు ఖండించెను. “వ తేన-ా మధు 

_౩ట భఛారాతి మంది రమ్మని పిల్చి పని. గొంట నీకు. 

సూ తిం చినది. 

(బాథభవము కాదె. ఇత్యాది వచన న్య (పామారి 

కత్వమే వేత్యవధయం. అం(ధభాషపాభూషణే “వినుటకు 

వింటయగు” నిత్యాది వచనేన వింశు త్యాదీనాం సాధుత్వ 

కం. తదనేన పరానస్తం- “ఘటించుట కొరకున్, 

వచ్చుట కొరకున్” ఇ త్యాద్యా కా రణ సర్వత “ట్ర 

వర్ల కా దేవ విభ క్షయః. ఏవం స్థిత “సుతులం గని యుడు 

కొరకు నీవు ఘటించుకంకు ఇత్యాదీనాం భాస్కర 

తిక్కయ జ్వాదీనాం వచనానాం కిం మూలమితి వయం 

నవిద్మః” ఘటించుట కొరకు ఇత్యాదిగా “ట్ర వర్షకము 

మీదనే విభక్తి రావలసియుండగా, భాస్కర తిక్కయ 

కనియెడుకొరకు, ఘటించుకంశు' మొదలగు 

రీతిని [పయోగించుటకు మూల మేమియు మే మెరుగ 

లేకున్నారము. ఇ ట్లహోబలపతి తిక్క నాదులకుగూడ 

తప్పులు వక్సును. శ్యాన్ర్రమునకును మహాకవి ప్రయోగము 

లకు వ్వైరుద్ధ్యము కలిగినపుడు శాస్త్రమే బలీయమని 

అహోబలుడు విశ్వసించెను ఈ సందర్భమున అథర్వణ 

కారిక యొకటి ఇట్లున్నది. “శాన్ర్ర్యవయోగ. వచసా 

శాస్త్రం బలవదుచ్య తే | అనిష్ప న్నే పదే కేన (పయోగా 

(శయణం బలం”*---దీని నాధారముగా గొని అహో 

బలుడు మహాకవి (పయోగములకూడ సరిదిద్దుటకు వెను 

జ్యలు 

శ! 

మవోభామ్యమువంటి యుద్గంథ ము నై, 

దీయలేదు. వనుచరితయందలి “అప్పుపాలయిన శు| భా 

బంబు రుచి యెంత; కనకూర్మి అేని అప్పుననె 'ముంచె” 

అను [పయోగములను అహోోేబలుడు విమర్శిం చెను. నిత్య 

బహుువచనమయిన అ పృబృమును అప్పు అని ఏకవచన 

ముగ (ప్రయోగించుట దోషమని వై పద్య పాఠమును 

అతడు ఇట్లు నవరించెను. “అప్పుల పాలయిన య బంటు 

రుచి యెంత ; అలకూర్మి జని అప్పులనె ముంచె.” తుదకు 

అహోబలుడు నన్నయ మవోకవి [పయోగములనుకూడ 

సవరింపబూ నెను. ఎట్టన---- “తత్కతు శేత్రంబునకంశు 

నుతుండు మేలు" ఇత్య(త బు వర్ణ కానంతరం న కార [కళ్ళూ 

యే తత కాగ తిరితిచెక్ “త[త్కతు శతంబున కెన్న 

సుతుండు ములు" ఇత్యేవ పాఠ సాధుః, అహో 

బలుడు దిద్దిన పాఠము ఏ భారతియందును కాస్పించదు. 

“పయోగ మూలం వ్యాక రణం” ; “వయోగ శరణా 

వై యాకరణాః అను నుత్తమ పద్ద తిని ఇతడు సౌొలించిన 

వాడు కాడు. శాస్త్రమునకు [పాధాన్యమును [వయో 

గమునకు  గౌణత్వమును ఇచ్చుటచే అహోబలుడు 

విమర్భన మునకు గురియగుచున్నాడు, 

మొ త్రమునకు అసోబలపండితుని _కవిశిరోభూషణ . 

వ్యాఖ్య ఆం|ధశళబ్దచింతామణి అథర్వణ కారికావళు 

లకు సమ్మ గమును, విమర్భాత్శకమునగు వ్యాఖ్యాన మై 

తరువాతి 

యాం[ధలావ ణికులకు సర్వతోముఖముగా మార్గదర్శి 

య య్యెననుట సత్యము. 

' పె. లిం. శౌ. 

అహోబలుడు వ్ (క్ర, శ, 1500 సంవత్సరము 

[పొంత మువాడు. ఆం|ధుడు, అహో బలే [త పాంతీ 

యుడు. ఇతడు వెలనాటి వైదిక |బాహ్మణోత్తముడు. 

(శ్రీక్చష్ణ పండితుని కుమారుడు. వేద, వేదాంత, తర్క, 

- వ్యాక రణ శా(స్ర్రనిష్టాతుడు, నంగీతశా స్త్ర పండితుడు. 

గొప్ప వై ణికుడు. తనకు చేకూరిన సమ్మగమైన అనుభవ 

మును పురస్కరించుకొని “సంగీత పారిజాతము" అను 

చక్కని సంగీతలక్షణ [గంథమును శెండు కాండము 

లలో రచించెను. అందు మొదటి కాండమున  రాగగీ 

తములను రెండవ కాండమున వాద్యతాళ ములను 

చెప్పెను. 



E శ, 1210 వ సంవత్సరమున నిశ్ళంక బిరుదాం 

కితుడగు ఇార్ద దేవ మవోమహుడు రచించిన సంగీత 

రత్నాకర మంద విషయములను కొంతవరకు అనున 

రించి ఇ వె (గంథమును ఇతడు రచించెను. ఇతడు తాను 

రచించిన “సంగీత పారిజాతము అను (గంథ మును 

లో సంగీత పారిజూతో౭ యం సర్భ్య కామ [పదోనృణాం | 

అహోబలేన విదుపొ కియశే సర్వసిద్ధ యే॥ 

అను శ్లోకముబట్టి సంచేవాములను తీర్చి సమ _న్హమైన 

కోరికలను సిద్ధింప జేయు దానినిగా ఉద్దేశించి రచించినట్లు 

తెలియుచున్నది. వీణయందు న్వరస్థానము కొరకు సారిక 

లను మెట్లను పెట్టు పద్ధతిలో [కొత్త నం[పచాయమును 

మొదట 'వెల్లడి శేపినది అహోబల పండితు దే. దీనిని బట్టి 

వీణయందు ఇంత కొలతలో ఈన్యరము ఉన్నదను విష 

యము తెలియగలదు. రత్నాకరుడు వడు శుద్దస్వరములు 

పంజెండు వికృతిస్వరములు కలవని చెప్పెను. అహో 

బలుడు ఇరువది రెండు వికృతి స్వరములను సేరొ_ నెను. 

హిందూస్థానీ గానములో శుద్ద వికృతిస్వరములకు [కమ 

ముగ కోమల తీవ అను నామములు కలవు. కర్ణాటక 

పద్ధతిలోని సా ధారణ 

ముగా, శైశికి నిషాదమును న్నీవనిషాద ముగా, అంతర 

గాంధారమును తీవతర గాంధారముగా కాకలి నిషాద 

మును తీ వతర నిషాదముగా, మృదుపంచమమును అనగా 

వరాళీ మధ్యమమును తీవతర మధ్యమముగా, శుద్దమధ్య 

మమును అతిత్మీవతమ గాంధారముగా పేర్కొ నెను. 

హిందూస్థానీ గానమును అనుష్టి ంచు వారలకు సంగీత 

పారిజాతము [పమాణ (గంధము. దీనినే ఇప్పటికిని 

హిందూస్థానీ గాయకులు కొంతవరకు అనుసరించు 

చున్నారు, 

గాం భారమును తీ వగాంధార 

నో. నా. 

అహోవిలము :- BF లము, అహోబిలము, 

సంగ మేశ్వరము, మహానంది కర్నూలు జిల్లాలోని. సుప 

సిద్ధ తేత్రములు, అహోబిలము తప్ప మిగిలినవన్ని యు 

శివపర మైనవి. అహోబిలము' వై స్టవకేత్రము. విశిష్ట 

దె. ఏత మతస్థుల కియ్యది పవిత్ర య్యా(శ్రాస్టలము 

మాత మేకాక, తదితర మతములవారికీని ఆరాధ్య 

అహా బలము 

అహోబిలము కర్నూలు మండలములోని శిరు వెళ్ళ 
తాలూకాలో ర్ముదవరమను [గామమునకు అయిదు మైళ్ల 

దూరమందు కలదు. నల్లమల కొండలలో మనోజ్ఞమైన 

(పకృతి దృళ్యముల మధ్య ఈ మేత మొప్పుచుండును. 

హిరణ్యక శిపుడు తన కుమారుడైన (పహ్హాదున్నివై 

దురాగత మొనర్చు ఘట్టమునందు విష్ణువు నరసింహావ 

తార మెత్తి తన భక్తుని కాపాడిన పవితస్థలమిదియే అని 

పారంపర్యముగా వచ్చిన కథ గలదు. నరసింవాస్యామి 

కంకితముగా _ నిర్మిత మైవట్టి ముప్పది శెండు పుణ్యతీర్ణ 

ములో ఇదియే [పముఖమయినది. ఇచ్చట నరసింహ 

స్వామికి అంకితమయిన తొమ్మిది దేవాలయములు 

గలవు. ఆ దేవాలయము లన్నియు పదిమైళ్ళ చుట్టుపట్ల స 

కలవు. అందుచే ఈ [ప దేశమునకు పంచ | కోళ తీర్థమనియు 

-పేరుగలదు: 

ఈ చేత |పాంతములోనున్న నవ నరసింహులకు 

(వన్లోదవరద నరసింహన్వామి, ఛ|తవట నరసింహస్వామి 

_ కరంగి నరసింహస్వామి (యోగానంద నరసింహస్వామి), 

ఉగనరసింవాస్వామి, గువోనరసింహస్వామి, |క్రోధనర 

సింవాస్వామి, మలోల' నరసింహాస్వామి, జ్వాలా నర 

సింహస్వామి, పవన నరసింహాస్వామి అను పేర్లు ఉన్నవి. 

వీరిలో *మలోల నరసింహస్వామి శాంత స్వరూపుడు. 

లభ్మీ దేవితో నదా సరన సల్లాపములాడుచు నుండును. 

కాకతీయ [ప్రతాపరుద్ర మవోరాజు బంగారు ఉత్సవ 

వ్మిగహమును సమర్పించినాడు. అహోబిలం మఠము 

జియ్యరు తన మఠములో ఇష్ట దె వముగా పూజించు 

టకు దానిని తీసికొని వెళ్ళిపోయెను. ఇక్కడ ఒక విశేష 

మేమనగా స్వామివారు కూర్చుండియుండును. కుడి 

కాలు [కిందికి | వేళ్ళొాడుచుండును. దానికి పాదుక 

తొడిగియున్నది. అందుచేత మఠాధిపతి వమిగవామును 

ఎక్కడికి తీసికొని వెడల దలచితే అక్కడికి వెళ్ళుటకు 

స్వామి సంసిద్దులై యున్నారను (పకీతి వచ్చినది. 

దట్టమైన వృక్షముల మధ్య నల్లమల కొండల నాను 

కొని ఉన్నదానిని దిగువ అహోబిలమనియు, 2800 అడు 

గుల యెత్తుగల పర్వతముపై నున్నదానిని ఎగువ 

అహోబిలమనియు అందురు. వేదాద్రి, గరుడా[ది అను 

"పేర్లతో ఆ రెండు పర్వతములు పిలువబడుచున్నవి. వాటి 
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అహోబిలము 

మధ్య భవనాళి, అను నెలయేరు [పవహించుచు. కుందు 

నదిలో పడును. పర్వత దతిణ [పొంతమందుగల ఉగ 

నరసింహన్వామిదేవాలయవు మొదటిగుపాచెంత ఒక 

ఇనుపన్తంభథ ముండుటచేత నరసింహస్వామి ఇచ్చటనే 

పుశళ్లైనని చెప్పుచుందురు. 

"పెద్ద అహోోబిలము (దిగువ) రాతిలో వర్పడినది. 

దానికి చెంత సెండ్లికూతురుగనున్న చెంచెత కలదు. ఆమె 

కారణముగనే అడవిలోనుండు చెంచులందరు నరసింహ 

స్వామీకి ముఖ్య భక్తులు. వారికి నేటికిని ఖాల్లున మాన 

ములో జరుగు తిరునాళ్ళయందు కొన్ని [పత్యేక 

సౌకర్యములు కలవు. ఆ చెంచెతను చూచి లక్మి తన 

భర్య యొక్క విశ్వాస ఘాతుకత్వమునకు చింతించి 

పర్వత మెక్కి *మొనకొండి అనుచోట నివాన మేర్పరచు 
కొ నెను. అక్కడ ఒకవైపు భయంకరమయిన పెద్దలోయ 

కలదు. దానిచెంత గల ఇనుప స్తంభము చుట్టు సంతానము 

లేని ఆడువారు [పదకిణ మొనర్చిన సంతానభాగ్యము 

నొందుదురని [వతీతి, 

ఈ దేవాలయము 14 వ శతాద్దియందు [పళాపర్నుదుని 

చేత నిర్మింపబడినదని చెప్పుచున్నారు. ఇంతవరకు అందుకు 

కావలసిన సాక్ష్యము లభింప లేదు. అది శఠకోవ జియ్యం 

గారు మొదటి ఆచార్యుడుగా నున్నందున ఆతని వారనులే 

ఇప్పటికిని అహోబిల మఠాధిపతులుగ నున్నారు. ఇప్పుడు 

వారు పూజాది కార్యక్రమములను డేవస్థానమునందు 

నడిపించుచున్నను, మ|చాసు రాష్ట్రమందలి తిరువళ్ళూరు 

లోనే వారి నివానము, విజయనగరరాజులు దేవాలయ 

మునకు కొన్ని [గామములు, భూములు ఇనాములుగా 

' ఇచ్చిరి. అందులో శిరువెళ్ళ, కోవెలకుంట్ల, బద్వేలు 

(కడ పజిల్లాకు చెందినది) తాలూ కాలలో 40 ఎకరముల 

భూమియు, అనంతపురంజిల్లా తాటి వతి తాలూకాలోని 

గుండాల హోబుల అ[గహారము అను ఇనాము (గామ 

ములును మాత్రమే ఇచ్చట కలవు, ఒకప్పుడు దేవా 

లయము చాల వైభవ మనుభవించుచుంజెను. ఇందు 

కాకతీయ, విజయనగరపు రాజుల కాలమునాటి శిల్ప 

సంపద దృగ్గోచరమగును. 16వ శతా బమందు 

గోల్కొండ సుల్తాను ఇ్యబహీం కుతుబ్షా చేతులలో 
ఈ దేవాలయము పడినప్పుడు విలువగల ఆభరణాదులు 
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అపహరింపబడెను. 18 వ శతాబ్దములో కర్నూలు నవాబ్ 

అగు మున్వార్ ఖాన్ యొక్క స్వాధినములోనికి వచ్చి 

నప్పుడు యాత్రికులవై పన్నుకూడ విధింపబడి యుం డెనట! 

కంచిలో శ్రీనివాసా చార్యుడనునాతడు చదువుకొను 

చున్నపుడు నరసింహస్వామి కలలో కనబడి అహోబిల 

మునకు వెళ్ళి సన్యాసాళశమము స్వీకరింపుమనెనట ! 

ఆ దేవాలయపు ధర్మక_ర్తమయైన ముకుందఠరాయలకు 

కూడ అదేసమయమున కలలో కనబడి కంచినుండి ఒక 

భక్తుడు రానున్నాడు. స్వీకరింపుమ నెనట, (శ్రీనివాసా 

చార్యులు, ముకుంద రావు మాట్లాడుకొనుచుండగ నర 

సింహస్వ్యామి వచ్చి, (శ్రీనివాసా 

చార్యునికి సన్యాసా[శమమిచ్చి “ళఠకోపయతి” అని 

నామకరణము చేయుటవలన నే వారి పరంపరకు ఆపేరు 

క ఖైనని అందురు. 

మొదటి శఠకోపయతి జీవిత కాలము క్రి శ. 

1876 నుండి 1458 వరకు అని నిర్ణయము చేయబడినది. 

ఆ తర్వాత అహోభిలములోగల శాననములలో నొకదాని 

వలన కీ శ, 1555లో సదాశివరాయలు షష్టపరాంకుళ 

శళక్రోపయతికి భాప్యాపురమను |గామమును దానముగా 

ఇచ్చినట్టు తెలియవచ్చుచున్నది, తరువాత |క్రీ.శళ. 1578-79 

సంవత్సరముల మధ్య గో లౌ ౦డ 

ఇ[బహీం కుతుబ్షా విజయనగరమువై దండె త్తివచ్చి 

చెనుగొండవరకును చాడిస లెను. అప్పుడు అహోబిలము 

అతని స్వాధీనమగుటచేత అయిదారు సంవత్సరములు 

మవామ్మదీయుల వశములో నుండిపోయెను. విజయనగర 

చకవర్హి రెండవ వేంకటపతిరాయలు |క్రీ. శ. 1584 85 

సంవత్సరములో మరల అహోభిలమును స్వాధీనము చేసి 

కొన్నట్లు అచటగల శాసనము [ధువపరచుచున్నది. చం[ద 

గిరిలో సాళువ వంశీయుల కాలమునుండి (శ్రీకృష్ణ దేవ 

రాయలవరకు ఈ త్షేత మన్ని విధముల [పాళ స్త్యమును 

గలిగి ఉండెనని చెప్పవచ్చును. 

ఇనుప న్తంభము విడెము కొమ్మరాజు అనువానిచేత _ 
14 వ శతాబ్దియందే నిర్మింపబడినదని చెప్పుదురు. దేవా 

లయమందు 15, 16 శ తాబ్దులకు జెందిన అనేక చాన 

శాసనములు కొండవీటి రెడ్డిరాజుల నాటివి విజయనగర 

రాజులనాటివి కలవు. వానివలన కొంతవరకు చరితను 

సన్యాసి రూపమున 

సులాన్ 
అలా 



తెలినికొనగలుగుచున్నాము. అహోబిలము మత కార్య 

కలాపాలకు (పథాన కెంద్రముగా నుండుట చేత ఆం|ధ 

దేశమునందలి రాజకీయ, సాంఘిక, సారస్వత జీవితము 
లలో దాని కొక (వత్యేకస్థానము లభించినది. ఆ డేవు 

నకును ఆ (వాంతమునకును సంబంధిం చియున్న జాన 

పద గేయము లనేకములు నేటికిని విరివిగా జనబాహుళ్య 
మందు |పచారములో గలవు. అందులో కొన్ని చెంచెత 
యొక్కయు, నరసింహస్వామి యొక్కయు ముగ్ధ [పణ 

యమును వర్షించు కళాఖండములు మనోజ్ఞ ములు. పద 

కవితారచనలో న్ముపసిద్దుడైన తాళ్ళపాక అన్నమా 

చార్యుడు తన అమేయమైన సంగీత [ప్రభావమున (శ్రీ) 
వెంకళుశ్వరస్వామి చె కీర్తనలు రచించి, తెలుగుభాషకు 
అమరత్వ్యమును చేకూర్చిన మహానుభావుడు. ఈతడు 
అహోబిల మశాధివతియొక్క_ ప్రొ శ్సావామును తొలు 

దొల్త నందుకొన్నా డట! 

విశిష్టాద్వైత మత [ప్రచార శకేం|ద్రముగ నుండి (పకృతి 
సౌందర్య విశేష శోభిత మె, చార్మితక సంప త్తి గలిగి, 

ఆంధ జానపద జీవితములో నంతర్భాగమై ఉత్తమ 
వాజ్మయ వికానమునకు తోడ్చడిన అహోబిల తే|తము 
ఆం(ధజాతికి గర్వుకారణము, ఈ మధ్య ఉదారులయిన 

భక్తుల సహాయమువలన మంటపములు, గోపురములు 

[పాకారములు వెలసినవి. సులభ (పయాణసౌకర్యములు 

చేకూరుచున్న వి. [పభుత్వ హిందూధర్మాదాయశా ఖక్రు 

చెందిన శాసనము [కింద _ ఆ దేవాలయ పరిపాలనము ఒక 

ధర్మక_ర్హృత్వ సంఘముచేత నిర్వహింప బడుచున్నది. 
ఖాల్లున మాసములో జరుగు తిరునాళ్ళకు వచ్చు యాతి 

కులకు అన్ని విధము లయిన సౌకర్యములు గలిగింప బడు 

టయెగాక నరసింహస్వామి ఉత్సవము ఒక్క మానము 
పాటు చుట్టుపట్టు (గామములలో అతి వైభవముగా 
జరుపదిడుచుండును. 

: దం. వే. ను 

అళియ రామరాయలు :- అళియ రామరాయని 
జీవితము విజయనగరసా మాజ్య చర్మితలో ఒక [పథాన 

_ ఘట్టము. విజయనగర చ[కవర్తులలో సర్వ ేస్టుడగు 

(శ్రీకృష్ణ రాయని జామాతయె, ఆతని యనంతరము 

రామరాయలు సర్వాధికారి అయ్యెను. యుద్దతం(తము 
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నందును, రాజనీతిలోను నమకాలికులలో అనమాను డని 
(పఖ్యాతిగడించి, దక్కను నులానులను తన చేతి కీలు 
బొమ్మలను గావించుకొని, దతీణావధమున విజయ 

నగరము (పముఖస్థానము వహించునట్లు అత డొన 

ర్చెను. కాని అతని స్వార్థపరతయు, అధికార కాంకయు, 

కుటిల కందక విజయనగర నామాజ్య విధ్వంన 

మునకు చారితీసె 

రామరాయని వంశము: 'అళలియి యను మాటకు 

కన్నడభాషలో “అల్లుడు” అని అర్థము. (శికృష్ణరాయని 

పు తికయెన తిరుమలాంబికను వివాహామాకుటను పుర 

న్కరించుకొని [పజలు వాత్సల్యముతో అల్లుడని పిలచు 

టచే అళియ రామరాజని అతడు (వసిద్ధికెక్కెను. అతడు 

ఆరవీటి వంశస్థుడు. ఆరవీటి వంళజులకు నరపతివారని. 
గూడ వ్యవవారము గలదు, చం[దవంశ త త్రియుల 

మనియు, కలచురి బిజ్ఞలుని సంతతివార మనియు, వీరు 
చెప్పుకొనిరి, ఆరవీడు మండలాధిపతు లయిన తరువాత 
నరపతి. వంళజులు ఆరవీటి వారయిరి. ఈ వంశమునకు 

మూలపురుషుడు వీరహాోొమ్మాళిరాయడు లేక బొమ్మ 

రాజు. ఇతని పౌతులయిన కొటిగంటి రాఘపుడు, సోమ 

దేవరాజు ఆంధ దేశ మున [క శ. 1828-1886 ల మధ్య 

జరిగిన స్వాతంత్య మవహోద్యమ మున నుప్రనిద్ద మగు 

పాతను నిర్వహించిరి. క ౦పిలరాజ్యము యొక్క పత 

నానంతరము (1828) ఢిల్లీ సులానుకు (పతినిధియైన 

మాలిక్ నాయబును పారదోలి, తురుష్క వరిపాలనను 

- రాజ్య (పతిఖ్ధాపనాచార్వ్యు డ య్యెను. 
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పీరు తుదముట్టించిరి. పోమదేవరాజు మనుమడయిన పీన 

భూపాలు డే వంశమున మొదటి ఆరవీటి (పభువు. 

ఇతని ప్యుతుడయిన బుక్క రాజు “సాళువ నరసింవారాయ 

బుక్క రాజు 

కుమారు డయిన రామరాజు కందనవోలు నేలను. అతని 

కుమారుడయిన | క్రీరంగరాజునకు తిమ్మాంబయందు ఐదు 

గురు నువు[తులు 'ఉద్భవించిరి. అందు మూడవవాడు 

అళియ రామరాయలు. [కీ. శ. 1565 లో జరిగిన తళ్ళి 

కోట యుద్ధమునాటికి రామరాయలు 80  నంవత్సర 
ములవా డని తెలియుచున్నది. అందుచేత అతడు కీ శ. 

(పాంతమున జన్ఫించియుండు నని. ఊహింప 

వచ్చును. 



అళియ రామరాయలు 

రామరాయులు, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు : రామరాయల 

బాల్యచరితను గురించి తెలియుటలేదు, “గోల్కొండ 
సుల్తానె న కులీకుతుబుషావలన కందనవోలు మండలమును 
బడసి, కొంతకాలమునకు ఆదిల్ పొ (బీజపూరుచే ఓడింప 

బడి ఆ మండలమును కోల్ళోవుటచేత, కుతుబ్షా ఆగ 
హించి రామరాయలను తన కొలువునుండి బహిష్కూ 

రించెను. తరువాత అతడు (శీకృవ్ణరాయల కొలువునందు 
చేశిను,” అని ఒక ముస్లిము చరి|త కారుడు (వాసి 

యున్నాడు. వె నంఘటనలు కృష్ణ రాయలు సింవోననము 

ఎక్కుటకు (కీ. శ. 1509) పూర్వము జరిగియుండును, 
[కమముగా రామరాయలు కృష్ణ రాయనిఆగ్థానమునందలి 

(పముఖవ్య క్తులలో ఒకడ య్యెను, ఆతని శ క్రిసామర్థ్య 

ములను రాజనీతి వై శారద్యమును గు ర్హించి కృష్ణరాయలు 
అతనికి తనకుమా -శ్రెనిచ్చి వివాహా మొన ర్చిను. అనంతరము 

దిగ్విజయ యా[తలలోను, తెలుగు, బడగ రాజ్యములను 

ఏలుటలోను రామరాయలు కృవ్షరాయలకు తోడ్చ డెను. 
తన మరణకాలమున (1580) నా(మాజ్యపాలనా 
భారమును రానురాయలకు అప్పగించి, తన తమ్ముడైన 

అచ్యుత దేవరాయలకు పట్టాభిషేక మొనర్చుటకు కృన్ల 
రాయలు ఆతనిని ఆజ్ఞాపించెను, 

రామరాయలు, _ అచ్యుత దేవరాయలు : కృష్ణ రాయల 
మరణముతో రామరాజునందు అధికార వ్యా మోవాము 
వెంపొంచెను. చేజిక్కిన సామ్రాజ్యమును అచ్యుతరాయ 
లకు అవ్పగించుటకు ఇష్టపడక, అత్యల్పవయనస్కుడై న 
కృష్ణరాయల కుమారుని సార్వభొామునిగా (పకటించి 

రామరాయలే వరిపాలన సాగించెను. కాని అచ్యుత 
రాయని వథమువారు కొందరు రామరాయలను (పతి 
ఘటించి రాజ్యనింహాసన మును అచ్యుతునకు అప్పగించిరి, 

అచ్యుత రాయ లుకూడ రామరాయల బలాధిక్యమును 
గుర్తించి, క్పష్టరాయని కుమారునితోచాటు రాజ్య మేల 
సాగాను. [క శ, 1555 (పాంతమున కృష్ణరాయని 
కుమారుడు మరణించుటచేత రామరాజు పలుకుబడి 
వెనుకంజ వేయసా గను, ఆ రవాన్యమును కని పెట్టి 
అచ్యుతరాయలు, తన బావమరదిమయైన 
తిరుమలయ్యను (పధానిగా నియమించి 

చేయసా గెను,' 

నలక రాజు 

(1584) రాజ్యము . 
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. రామరాజు ఈ వరిణామములను ముందుగనే ఊహించి 
ఎదు రెత్తు లెత్తుటకు తగిన జాగరూకతను వహించి 
యుం డెను, సా మాజ్యమున బలవంతులైన (పభువులు 

అనేకులు ఆతనికి అండయై నిలచిరి. ఆతని తమ్ములెన 

తిరుమల రాజు, వెంకటా[దిరాజు, గుత్తి, కందనవోలు, 
రాజ్యములను పలుచుండిరి. ఆతని పినతం[డులలో తిమ్మ 
రాజు అవుకు రాజ్యమునకును, కొండరాజు ఆదవాని 

రాజ్యమునకును అధిపతులుగ నుండిరి. గండికోట చెమ్మ 

సాని తతిమ్మా నాయకుడు, అనంతపురము వాండె వాను 
మప్ప నాయకుడు, నడిమిదొడ్డివా లెము మెసా పెద్దా 

నాయకుడు, ఆతని చెప్పుచేతలలోనివారు, వీరి సాయ 
ముతో రామరాయలు అచ్యుతుని చెరగో నెను. తిరుమల 

'దేవియు చిన్నా చేవియు ((శికృవ్ణ రాయని భార్యలు) 
రామరాయల పట్టాభి మెక మునకు సన్నాహములొనర్చిరి, 

కాని సలక రాజు తిరుమలయ్య అతని పట్టాభిషేక విప 
ర్భయ మొనరించి, అచ్యుతుని బంధ విముకుని గావించి 

సింహాననమున ఆతనిని పునః ్రతిష్థించెను. ఈ పరిస్థితు 
లలో విజయనగరము.వె దండె త్తివచ్చి, న్వచేశమున 
విప్లవము  చెలశేగుటచే వెంటనే మరలిపోవుచున్న 
ఆదిల్ షూ అచ్యుతరాయ రామరాజుల నడుమ ఒడంబడి 
కను కుదిర్చెను. చాని ననునరించి రామరాజు తన జాగీ 
రును స్వతం|త ముగ నేలుకొనుటకు అచ్యుతరాయలు 

సమ్మతిం చెను. 

రామరాయలు, సలకము తిరుమలయ్య : అచ్యుత 

రాయల అనంతరము (1542) ఆతని కుమారుడు వేంకట 
పతిరాయలు సార్వ భిము డయ్యెను. అతడు బలు డై 

నందున అధికారము నలకము  తిరుమలుని వా న్తగత 
మయ్యెను. దుర్మార్గుడగు తిరుమలయ్య సింహాసనమును 
ఆ కమింప యత్నించుటను [గహించి సార్వుభొముని 

తల్టియగు వరదాంబలిక, ఆదిల్ పాయొక్క సవాోయమును 
అర్థించెను. ఈలోగా అచ్యుత రాయల అన్న కుమారుడును, 
గుత్తి దుర్గమున బందీగా నున్నవాడును అగు సదాశివ 

రాయలను సార్వభిమునిగా [వకటించి రామరాయలు 
కూడ ఆదిల్ పూ నవాోయమును కోఢిను. ఇట్లు ఇరుపతు 
ముల (పార్గనలను అంగీకరించి ఆదిల్షా దండెత్తి 
వచ్చెను. అట్టి ఆదిల్ షాను ఓడించి పారదోలి వేంకటపతి 



రాయలను సకుటుంబముగ తుదముట్టించి, భయ భాంతు 

లెన (పజలను ఒడబరచి సలకము తిరుమలయ్య విజయ 

నగర సింహాసన మధిష్టించెను. నానాటికి ఆతని దౌష్ట్రర 

ములు మితిమీరుటచే (పజలు ఆదిల్ షాను ఆహ్వానించిరి, 

కానీ అతడు తన దురహం౦ంకారముచే (పజల అభిమాన 

మును గోల్పోయి (పాణఖీతితో తన రాజ్యమునకు పారి 

పోయెను. ఇట్టి పరిస్థితులలో తిరుమలయ్య యొక్క దుష్ట 

పరిపాలనమును తుదముట్టించి, దేశమున శాంతి భదత 

లను నెలకొల్చుము అని (పజలు అనేకవిధముల రామ 

రాయలను (బార్థించిరి. రామరాయలుగూడ ఇట్టి తరుణ 

మునకై. వేచియుంజెను. అందుచేత తన వతమువారిని 

కూర్చుకొని విజయనగరమునకు సరియైన సెనుగొండను 

వశపరచుకొని అటనుండి బయలుదేరి కోమలి, బేతంచర్హ, 

జూటూరు, బెడగల్లు, ఆద వాని యుద్ధ ములందు తిరుమ 

లయ్యను ఓడించి తుద కాతనిని మి[తబ్బందముతో తుంగ 

భద్రానదితీరమునవధించి విజయగ ర్వముతో రామరాయలు 

వీజయనగరమును [పవేశించెను. నచాళివరాయలు పట్టాభి 

షేకమహోత్సవ మత్యంతవై భవముగ జరిగెను (1548). 
రామరాయలు, సదాశివరాయలు : నడాశివరాయలు పేరు 

నకుమా[త మే సార్వభౌముడు, |పభుత్వభారమంతయు 

రామరాయలే వహించెను, మొట్టమొదట దండనాధుడుగ 

నున్న రామరాజు [కమముగ సర్వాధికారి 

ననియు, రాజాధిరాజ, రాజపర మేళ్వర, వీర్వపతాప 

మవహారాజాది నార్య భి” మోచిత విరుద ములను ధరించె 

ననియు, యువరాజపదమునుగూడ బడ నెననియు స్థానిక 

చరితలు నుడువుచున్నవి. చివరకు సచాశివరాయలను 

చెరసాలలోనుంచి సంవత్సరమున కొకమారు మా|తము 

అతనిని (ప్రజలకు (వదర్శించి, సార్వభ 'మోచిత మర్యాద 

లొనర్చుచుండను అనికూడ తెలియుచున్నది. 

సదాశివ రాయల పట్టాభి మేశానంతరము రామరాజు 

తనకు శ|తువులై నవారిని తొలగించి, తన అధికారమును 

బలపరచుకొ నెను. అతని అధికారవ్యా మోహమును నిర 

సించుటచే గాబోలు, నాటివరకును విజయనగర సామా 

జ్యమును భ క్రి విశ్వాసములతో కొలుచుచుండిన - సాళు 

వాది వంశములు వదచ్యుతినంచెను. స్వార్థపరుడై రామ 
రాజు అనుసరించిన ఈ ఆంతరంగిక ' విధానము, ఆరవీటి 

అయ్యే 

"చిరి (1546). 

వంశస్థాపనకు సుగనుమార్గ మేర్చరచినను, అది విజయ 

నగర సా[మాజ్యపు పునాదులను భేదించి వై చెను, 

రాజధానితో తన మార్గము నిష్కంటక మైన వెంటనే 

రామరాయలు దటీణదేశమున (ప్రబలిన అశాంతి నడచు 

టకు నిర్ణయించెను. ఈ కాలమున దక్షిణదేశ మున స్థానిక 

(పభువులతోబాటు  పోర్చుగీసువారుకూడ 

శారకులై రి. పోర్చుగీసువారు మత పచార మొనర్చుటయే 
గాక, చేవాలయములను పడగొట్టి చర్చీలను నిర్మింప 

సాగిరి, చోరమండలతీరమందలి పల్లెవాం[డకు కిరస్తాని' 

మత మొసగి వారిని విజయనగరాధీశులచై దుండగము 

లశకై_ పురికొల్చుచుండిరి. రా మేశ్వరమున కేగు యాతా 

పరులను అనేకవిధములై న హింసలకు గురిచేయుచుండిరి. 

స్ముపసిద్ధములయిన తిరుపతి, కాంచీనగరము మున్నగు 

హైందవ జేతములనుగూడ కొల్లగొట్టుటకు [పయత్నిం 

అందుచేత వారి, దుష్మృత్యములను 

మానుట అత్యవసర మై యుండెను. రామరాజు ఇదె 

[(గహించి చిన తిమ్మ రాజు, విఠలరాజు అను సోదరులను 

ద తీ.ణ దేశదండయా[ తకు పంపెను. వీరు మధుర, తంజా 

వూరు, నాయకుల సవాయముతో తన్న రనునాడు, 

టూటికారన్, తిరువాడి రాజ్యములందు తిరుగుబాటుల 

నణచి కన్యాకుమారికడ విజయ న్తంథ మును (పతిష్టించిరి. 

పోర్చుగీసువారి దుండగములు తగైను, 1546 లో పోర్చు 

గీసు గవర్నరయిన డకాస్టో9 రామరాయలతో సంధి 

గావించుకొ నెను. కాని రామరాయలు పోర్చుగీనువారిని 

విశ్వసింపక _ 15458 లో తాను సెయింటు థోమ్ వై 

దండె త్తి విళలరాజును గోచావెకి పంచెను. పోర్చుగీసు 
వారు ఓడిపోయి రాయలకు కప్పము చెల్లించిరి. 

రామరాయలు, మహమ్మదీయులు * రామరాయలు 

మహమ్మదీయులపట్ల అనుసరించిన రాజనీతి విచిత్రమైనది. 

హిందూమతవిధ్వంసమే మహమ్మదీయుల ఆశయమనియు 

వారినీ అరికట్టుటకును, హిందూధర్శ ములను రతీంచుట 

కును విజయనగర సా మాజ్యము వెలిసెను అను సత్య 

మును రామరాయలు విస్మరిం చినట్లు కన్చించును. తన్నెది 

రించిన హిందూసన్హారుల మై (పతీకారమునకో అనునట్లు 

తన కొలువున ముస్తిము ఉద్యోగుల సంఖ్యను ఇతడు 

పంచెను. ఐకా - ఉల్ = ముల్కులవంటివారు ఉన్నత. 

అలరులకు 
య 

419 



అళియ రామరాయలు 

పదవులంది విజయనగర నై నికబలమును, రతణను గురిం 
చిన విశేషములను [గహింపగలిగిరి. విజయనగర, బవా 

మనీ రాజ్యములమధ్య యుద్ధము నంభవిం చిన క్ల ప్టసమ 

యములందు ఈ మవామ్మదీయులు విశ్వానఘాొతకులగుదు 

రనియెైన రామరాయలు ఊహింపకపోవుట అనర్థ దాయక 

మయ్యెను. అదియునుగాక డక్కనుసుల్త్లానుల అంతఃకల 

వాములందు జోక్యముకలిగించుకొని రామరాయలు ఒక 

రవెనొకరిని రెచ్చగొట్టి, అందరిని శానోడించుటయేగాక 

విజయనగరమునకు అ|గస్థానమును సాధింవగల్లెను. ఈ 

విషయమున. రామరాయలు చాలవరకు కృష్ణరాయల 

అడుగుజాడలలో నే నడచెను, కాని ఆవిధానమును చరమ 

స్థానమునకు కొనిపోయి, _ నుల్తానులకు విజయనగరము 

నందు అసనూయాద్వేషములను వారిలో వారికి ఐక 

మత్యమును ఎంపొందించిను. రామరాయల జోక్యము 

వలన నుల్తానులలో కలిగిన నూతన చైతన్యమే రావసి- 

తంగడి యుద్ధమునకు చారితీసెను. ఈ ఘోర నంగ్రామ 

మునకు రామరాయలు మహమ్మదియమతము పై చూపిన 

ద్వేషమే కారణమని ెరిస్తావంటి ముస్లిము చరిత 

కారులు (వాసిన వాతలు విశ్వసింపదగవు. రామరాయలు 

మహామ్మదీయులను అత్యంత "గౌరవముతో చూచెను. 

తన సోదరుడయిన జంపీద్ పాకు భయపడి ళరణుచొచ్చిన 

మాలిక్ ఇ|బహీమునకు ఆశ్రయ మొసగి అతనికి జాగీరు 

ఇచ్చుట యేగాక (15481550), జంపీదుమరణానంతరము 

అతడు గోల ండ సులాను అగుటకు రామరాయలు 

చేసిన ఉపకారము అమూల్యమయినది, వీజపూరు నులా 

నయిన ఆలీఆదిల్ పాను రామరాయలు పు[త్రసమానముగా. 

| వేమించెను, అతనిని అనేక పర్యాయములు రక్షించెను. 

తన ఆస్థానమునందలి మహమ్మదీయుల మతవిశ్వాసము 

లను ఏ మాత్రము అతడు తృణీకరింప లేదు. వారు కాఫరు 

నకు నమస్కరింప రని తెలిసికొని, రామరాయలు తన 

సింహాసనమువై కొరానుయొక్క [పతిని ఉంచుకొ నెడి 
వాడట ! అందుచే రాయల మత ద్వేషముగాక, పాందూ 

మహమ్మదీయుల మధ్యగల సవాజద్వేషమే, విజయనగర 
అధికార వై భవాభివృద్ది, సుల్తానులలో కలిగించిన భయో 
(చేకములే, రావసి-తంగడి యుద్ధమునకు కారణములు 

అనుట నిస్సంశయము. 

మొట్టమొదట 1546 లో రామరాయలు నిజాంపాత్రో 

(అవామ్మదు నగరము) చేరి ఇ బహీంఆదిల్ షా (బీజ 

పూరుతో పోరా డెను. ఇ[బహిం నంధి చేసికొని యుద్ధము 

నుండి విరమించెను. 1556 లో అహమ్మదునగరు, గోల్టూండ 

నులానులు కలిసి వీజపూరువై దండెత్తి, గుల్బర్లాను 

ముట్టడించిరి.  ఇ[బహీం పార్గనమై రామరాయలు 
జోక్యము కలిగించుకొని సుల్తానులమధ్య సంధికుదిర్చి 
యుద్ధమును మాన్చెను. ఇ[బహీం మరణానంతరము 
ఆతని కుమారు డయిన ఆలీఅదిల్ షా, వీజపూరు 

సింహాసన మెక్కె_ను. ఆలీ జబాలుడగుట సదవ కాశముగా 
(గహాంచి నిజాంషూ వీజపూరుపె దండె త్తెను. అభీ 

విజయనగరమునకు- పారిపోయి రామరాయల నవో 

యము అర్ధించెను. కుతుబ్ షాను (గోల్కొండ) కూడ 

గట్టుకొని రాయలు నిజాంపాపె దండే త్తి దె”లశతా 

బాదువరకును సేనలను నడిపించెను. నిజాంషెౌ పరా 

జయమంది, కల్యాణిదుర్లమును ఆలీ అదిల్ పా క్రొనగి 

సంధిచేసికొ నెను, 

రామరాయల విజయ గోల్కొండ 

నుల్తానైన ఇ[బహీం కుతుబ్ పాలో అనూయాద్వేషము 

లను (పజ్వలింవ జేసెను. రామరాయలు తన కొనర్చిన 

మహోవకారమును గూడ విన్మరించి ఆతని తుదముట్టించు 

టకై ఇబహిం కుతుబ్షా [పయత్నింపసాగెను. వై 

యుద్ధమున రాయలు అహామ్మదు నగరమును ముట్టడించు 

సందర్భమున కుతుబ్షా రనాస్యముగ నిజాంపషాతో 

సంధి చేసికొని దుర్గరకుకులకు సహాయ మొనరించెను. అది 

యునుగాక, కొండపల్లి దుర్గము నొనగుదు నని రాయ 

లను నిజాంపాతో నంధి కొడబరచెను. కాని ఆ వాగ్దాన 

మును మన్నింపలేదు. రామరాయలుగూడ కుతుబ్ షావె 

తిరుగుబా టొనరించిన జగదేవరావునకు ఆశయ మొసగి 

ఆతని ఆగహమును రెచ్చగొశ్లైను. అందుచే కుతుబ్ పొ 

నిజాంపాతో సంధిచేసికొని తన కుమా ర్తెను ఆతని కొసగు 

టకు నిర్ణయించెను. ఈ వివాహము కల్యాణదుర్గమున 

"జేయవలె నని కుతుబ్షా నిజాంపాలు 1558 లో 

కల్యాణిని ముట్టడించిరి. 
ఆదిల్ పా, బరీదుషా (బీదరు) లతో కలిసి. రామ 

రాయలు కుతుబ్ హౌ, నిజాంపాలతో యుద్ధమునకు 

పరంపరలు, 
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దిగను. తన తమ్ముడైన వెంకట్యాదిని గోల్కొండవెకి 
సేనలను నడిపించెను. 

ముట్టడిని విరమించి 

రాయలు అహమ్మదు 

నిజాంపా తన ఆధిపత్యమును 

గోతోండనె కి 

బంసీ రామరాయలు కల్యాణి పై 

ఇది విని ఉనెజాంమా, కుతుబ్ పాలు 

తమతమ రాజ్యముల కేగిరి, 

నగరమువరకు నేగి, 

అంగీకరించున ట్లానరించి 

రాజు, తిమ్మరాజు, కొండపల్లి, మచిలీపట్టణము లమీదను, 

వేదాది, సీతావతు (చిత్తాపఖాను) లు ఏలూరు, రాజ 

మహేం[దవరములమీదను దం డె త్తిరి. ఇట్లు తన రాజ్యము 

నాలుగు మూలలవై శ్యతువులు దం డెత్తుటను కుతుబ్షా 

గమనించి రాయలద్భృష్టి మరలభించుటకు కొండవీటిపై 

దండయాతకు ఉద్యమించెను. కాని గోల్కొండ సై న్య 

మును ఓడించి తరుముచు యెుర తిమ్మ రాజు, వెలుగోటి. 

చిన తిమ్మ రాజు 

నల గొండ, 
గా 

అనువారు దేవరకొండ, దేవులపల్లి, 

ఇం|దకొండ మున్నగు దుర్గములను ఆక 

మించిరి. కోవిలకొండ, పానగల్లు, గణపురము రాయల 

.స్వాధీనమయ్యెను. గత్యంతరములేక కుతుబ్షా రాయ 
లకు గణపురమును, పానగల్లును ఒనగి ఆతనితో సంధి 

చేస్తికొ నెను. 

ఈ విధముగ దక్కను సులానులందరును రామరాయల 

శార్య పరాకమములకు దోసిలొగ్గి, ఆతని ఆధివత్యమును 

అంగీకరింపవలసినవాశై రి. దతీణ రాజకీయములందు 

ఆతనిక త్తికి ఎదురుక త్తి లేకుండెను. కాని ఈ మహోత్కృృష్ట 

బల గెరవములే విజయనగర సామాజ్యపతన హేతువులు 

అయ్యను. రామరాయల. విళ్ళంఖల వీఠర్రవిపోరములను 

అరికట్టనిచో తమకు ముప్పుతప్పదనియు, దినదినాభివృద్ధిని 

పొందుచున్న విజయనగర సామాజ్యము తమ రాజ్యము 

లను కబళింవగలదనియు, దక్కను సులానులు భయపడి 

పరస్పర విద్వేషములను మాని హుస్సేన్ నిజాంషా, 
ఇ[బహీంకుతుబ్ పాల [పోత్సావాముతో, ఒకకూటమిగా 

వర్చడిరి. _ఆలీఅదిల్షాకూడ కృతఘ్నుడై వారితో 
కలిసెను. 

రాక్షసి ఇ తంగడియుద్ధము : 1565 ఇ. సులానులకు*టమి 

రామరాయల యుద్ధమును (పకటించి దం డె త్తివచ్చెను, 

రాయలు ఆ వ ర్రమానమును విని అపారసే నై న్యముతో 
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మర లెను. 

ఇంతలో రాయలు ఆజ్ఞ వై కొండవీటి ప్రభువైన సిద్ది. 

“రులుండిరీ. 

WAN Vu VR 

వారి నెదుర్కొ నెను, కృ ష్టోనదికి దతిణమున 10 మెళ్ళ 

దూరమునందున్న రాతసి = తంగడి అను (గామములకు 

మధ్యనున్న మొదానము_పై ఉభయ నె నైన్యములును ఆర 

1564 డిశెంబరు 26 నుండి 1565 జనవరి 24 

వరకు యుద్దము జరిగెను. దీనినే తళ్ళికోట యుద్ధమని 

సాధారణముగ వ్యవహరింతురు, రామరాజు వృద్ద్హుడెనను 

యుద్ధభూమిలో ఫిరవిహోర మొనరించి, సై నికులలో 
థెర్యో త్సాహములను ఇనుమడింప జేసెను. [పథమ 

మున విజయలత్మి రాయలనే వరించెను. నిజాంషా, 
కుతుబ్ పాలు యుద్ధభూమి నుండి సుమారు ఇరువది 
మైళ్ళు వెనుకకునడచి, మాయోపఫాయమున రామ 

సిలను. 
౧౫ 

_ రాయలను జయించుతలంపుతో, నంధి,కై సంప్రతింపులు 

[పారంభించిరి. విజయనగర ౫ నైన్యములు ఈ మోసమును 

గహింపక విజయగర్వముతో శివిరరత్షణ విషయమున 
ఏమరియుండిరి. ఇంతలో రామరాయల వకమందలి 

మహమ్మదీయ సర్దారు లెద్దరు నుల్తానులతో చేరిరి. తుద 

కొర్ర అర్ధరా[తమున మహమ్మదీయులు విజయనగర 

నైన్యముై బడిరి. హిందువులు థె ర్యసాహనములతో 

పోరాడిరి కానీ, లాభము లేకపోయును. రామరాయలు 

పట్టు బడీ నె జాంపాచేత వధింవబడెను. మహమ్మదీ యులు 

భయ[భాంతులైన హిందూ సైనికులను చుట్టు ముట్టి 

వథించిరి. అనాయక మై, రకణరహిత మైన విజయనగరము 

మవామ్మదీయులకు వశమై నామరూపములు లేకుండ 
ధ్వంనము చేయబడెను. |[పపంచమున సాటిలేనిదని కీర్తి 

నార్జించిన మహానగరము రామరాజు మరణముతో వాశఠా 

త్పరిణామమును బొంది శృశానముగ మారిపోయెను, 

రామరాజుకుటుంబము : రామరాజునకు నలుగురు 

భార్యలుండిరి. అందు కృస్ణరాయల కుమా _కెయగు 
తీరుమలాంబ అ[గమహిపియై యుండెను. జిల్లేళ్ళ చెద 

నంది రాజయ్య - దేవమవోరాజు 

లాంబయు, పోచిరాజు తిమ్మ రాజయ్య కుమా ర్రెలయిన 

కొండమ్మ, లక్ష్మమ్మలును, ఇతర భార్యలు. రామరాయ 

లకు కృష్ణరాజు, చెదతిమ్మ రాజు, కొండ రాజు అనుకుమా 

రాయలతోభబాటు వీరు సులానులతో జరిగిన 

యుద్ధ ములందు పాల్గొనిరి. రాకుసి = తంగడి యుర్ధా 

నంతరము చెదశిమ్మ రాజు విజయనగరమున అధికారము 

పు[తికయగు అప్ప 



ఆంగ్రభాషాసాహిత్యములు 

_వహించుటకు (ప్రయత్నించి విఫలుడ యేను. రాయల 

సోదరులలో తిరుమలుడు, వెంకటా[డి అనువారు నువ 

సిద్దులు. నిజాంషా, కుతుబ్ పాలతోటి యుద్దములందు 

అనవోయళూరుడని "వేరువడసిన వెంకటా।ది, రాకని = 

తం గడియుద్ధ మున వీరస్వర్య మలంకరించెను. ఆ యుచ్దా 

నంతరము, తిరుమలరాయలు చం|దగిరిలో ఆరవీటి వంశ 

మును స్థాపించి, జీర్ణకర్ణాట సా(మాజ్య పునరుద్ధరణము 

నకు పూనుకొ నెను, 

రామరాయలు _ భాషాపో షణ: రామరాయలు పరాక్రమ 

వంతుడు, రాజతం(తజ్జుడు, ధర్మతత్పరుడు, విష్ణుభ క్రీ 

యుతుడు. అతడు అనేక దేవాలయములను కట్టించి 

పోషించెను. అ(గవోరము లొనగి వేద వేదాంగవిదులై న 

[బాహ్మాణులను గౌరవించెను. అతనిలో మతనహానము 

మూ ర్రీభవించెను. 

రామరాయలు సంస్కృ తాం|ధములందు పండితుడు. 

సంస్కృ తాం(ధ్రకవులను పోషించెను. మాధ్వమత బోధ 

ఆంగ్రభాషాసాహిత్యములు :- 1. భాష: భాష 
మానవుని ఆంతరంగిక జీవితముతో సన్నిహిత సంబంధము 

కలది. మన భావములు, కోరికలు, అనుభవములు సమ న్త్హ 

మును శబ్బ్దజాలము ద్వారా వెలిపుచ్చ కలుగుచున్నాము. 

ఈ శబ్ద సముదాయముచే ఏర్పడిన భాషమీద సంపూర్ణ 

మయిన అధికారము కలిగియుండుట మానవుని మహో 

శక్తులలో ఒకటి. థావమీద అధికారము సంపాదించి 

నపుడు ఆ భాషను నద్వినియోగవరచి మానవుని జీవితము 

నందలి పరమపవిత సత్యనుంద ర విధానముల వ్యా షి 

కొరకై చాని నుపయోగించు సద్భుద్ధికూడ మానవునకు 

ఉండవలెను. భాషను న| క్రమముగా నియమబద్ధముగా 

వాడుట నేర్చినపుజే భావమునందుగూడ స్పష్టత, సరళత, 

సార్ధకత పర్పడగలవు. భావములను నున్పష్టముగా విశద 

పరచుటకై ఉపయోగ . పడుటయే భాషకు సార్థక్యము, 

భాష సజీవమయిన వస్తువు, మానవుల జీవితము మన 
సృత్వము మారుచు సెరుగుచుండుకొలది ఛాషకూడ 

మారుచుండును, పెరుగుచుండును. భావకును, భావము 

422 

కులైన విజయం[దస్వాములవారు రాయలవలన అ(గవహోర 

ములను బడ సను. అహోబిల మశఠాధీళు లయిన వవ 

పరాంకుళులు రాయలకు కార్యక _ర్తలుగానుండి సిద్దాంత 

మణిదీప, పప _త్తియోగ, నృసింహ స్హవాది [గంథములను 

రచించిరి. రాయల ఆస్థానక వులలో సు[వనిద్దుడు రాను 

రాజ భూవణుడు. రామరాజు ఆస్థాన మునకు భూషణము 

వంటి వాడగుటచే అతనికి ఆపేరు వచ్చియుండును. పద 

కవిత్వ[పసిద్దులయిన తాళ్ళవాక తిరుమలయ్యయు, ఆతని 

కుమారుడయిన తిరు వెంగళ నాథయ్యయు రాయలచే ఆద 

రింపబడిరి, 

నానా క ళాపారీణుడై నను రామరాయలు సంగీతము 

నందు (ప ల్యేకాభిమాన - అభినివేశములు గలవాడు. 

అతని మం తియైన రామయామాత్యుడు సంస్కృత 

మున “స్వర మేళకళానిధి అను సంగీత శాన్త్ర్య గంథ 

మును రచించి, రామరాయలక్రు అంకితము చేసెను. 

వి. యస్. యల్. హ. 

(౪ 

నకును యిట్టి విడదీయరాని అన్యోన్య సంబంధము 

కలదు, 

ఆంగ్లభాష ఆర్యభాషా కుటుంబమునకు చెందినది, (పథ 

మమున వేరువేరు భామలు (పచారమునం దుండెను, 

వె సెక్సు పాంతీయభాష కొంత కాలమునకు పా ధాన్యము 

కాంచెను. డేన్సు అనువారు ఇంగ్లాండునై దాడిచేసిన 

కారణముచే పర్పడినవారి సంపర్క ముచేత నూతన శద్ది 

"జూలము ఆంగ్లభాషలోనికి వచ్చిపడెను. నార్మనులు 

ఇంగ్లాండును జయించిన తరువాత ఇం గ్రీషుభాష యొక్క 

(పాధాన్యము తగ్గుటయు, నార్మనుభాష (వచారము 

లోనికి వచ్చుటయు తటస్టించెను. 1204 వ సంవత్సరములో 

ఇంగ్లాండుకును, నార్శండికిని సంబంధము తెగినతరువాత 

నార్జనుభాషకు [పా ధాన్యముతగ్గి ఇం గ్రీషు మరల [ప్రధాన 

స్థాన మా[కమించుకొనెను. 1849 వ నంవత్సరమున 

అన్నీ పాఠశాలలలోను నార్శను భాష అంతరించి ఇంగ్లీషు 

వాడుకలోనికి వచ్చెను. 1862 లో న్యాయస్థానముల 

యందు నార్మనుభాష 'వాడరాదనియు ఇంగ్లీషు భామనే 



వాడవలయు ననియు శానన మేర్పడెను. 15 వ శశా 

బ్రమునందలి కడపటి దశలో అనేకము లయిన మార్చులు 

కలిగెను. కాక్సటన్ ఇంగ్లాండులో ముద్రణ విధానమును 

[ప పెళ పెళ్తైను. పాశ్చాత్యులు అమెరికా ఖండమునుకను 

గొనిరి. గుడ్ హోవ్ అ[గముద్వారా ఆసియాకు నూతన 

మార్గము కనుగొనబడెను. నేడు [ప్రపంచమున విశేష 

ముగా వాడుకలోనున్న ఆంగ్లభాష యొక్క స్వరూప 

నిర్ణయము 16 వ శతాబ్ద (ప్రారంభముననే జరిగెను. 

అండను, ఆక్క్సుఫర్జు, కేం బిడ్డి అను తావులలో వాడబడుచు 

భాసరు, విక్లిఫ్ అను ఇరువురచే తమ [గంథములయందు 

వాడబడిన భాషే ఆంగ్లేయుల రాజభాషగా ఏర్పడెను. 

ఆంగ్లేయుల జీవితములో ఈ సమయమున నూతన 

భావసంచలనము బయలుదేరెను. ఫూట్లార్ ఇ అను కవి 

(వాసిన “మవోపురుషుల జీవితములు? అను [గంథమునకు 

నార్తు అనునాతడు రచించిన అనువాదము, బై బీలు[గంథ 

మునకు |పభుత్వము చారి ఆమోద ముతో రచింపబడిన అను 

వాదము, “సామాన్య (పార్థనాపు_స్హకముో (Common 

Prayer Book) - ఇవన్నియు వెలసెను. నూతన భావమును 

(పకాళశము చేయుటకు ఉపకరించునట్లుగా ఆంగ్ల భాష 

బహువిధముల సంనస్కరింవబ డెను. అచ్చుయం[తముల 

రాకచే, భాషకు ఒక స్థిరరూపము చేకూ నెను. |పొంతీయ 

భాపా (Dialects) [పచార ముతగ్గి రాజభాబూపచార ము 

వ్యాపించెను. లండను నగర పొంత మున విద్యాగంధము 

గల కుటుంబములలో నిత్యము వాడుకయందున్న 

భాషయే రాజభాషగా. వర్ప జెను, 

ఇట్టి ఆంగ్ల భాష _కలితిలేని భాషకాదు. అనేకభావల 

నుండి శబ్ద జాలమును ఆంగ్లేయులు (గహించి తమభావమలో 

జీర్ణింపచేసికొనిరి. దేశముమీదికి దండె_త్తివచ్చిన 

విజాతీయులవలనను, వాణిజ్యాది అవసరములనుఐట్టి 

యితర దేశములకు (పయాణమొనర్చి తిరిగివచ్చిన 

ఆం 'గ్లేయులవలనను అన్యభాషామి[ శమము ఏర్ప డెను. 

అనవనసరములై న (పత్యయములను విసర్జించి. భాషను 

నరళముగా చేసిరి. ఉచ్చారణ నులభసాధ్య మయ్యిను. 

అన్యభాషలనుండి వేరువేరు శబ్దములు గహింవబడెను, 

సము దమునకు నాౌకాయానమునకు నంబంధించిన శబ్ది 

ములు (గీకు, డచ్చి, జేనిషు భావలనుండియు ; ఆవోరము, 
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ఆంగ్లభాషాసొహిత్యములు 

వంటపా[తలు, దుస్తులు, గృవాసంబంధ మైన సామానులు 

మున్నగువానికి చెందిన శబ్దములు (ఫెంచిభాషనుండియు ; 
చేవాదాయ, ధర్మాదాయ విషయములకు సంబంధించిన 

పదజాలము, శాసననవిషయములకు చెందిన శబ్దములు 

లేటిను (latin) భాషనుండియు , వా ణిజ్యమునకు 

వ్యాపారమునకు సంబంధించిన శబ్దములు 'స్పానిష్ "భాష 

నుండియు; లలితకళలకు సంబంధించిన శబ్దజాలము 

“ఇటాలియన్ ” భాషనుండియు ; రాజ్యాంగవి ధానమునకు 

చెందిన శబ్దములు “గకు భాషనుండియు ; పౌరసత్వ 

సంబంధ మైన శబ్దములు రోమను? భాషనుండియు ఆంగ్ల 

భాషలోనికి స్వీకరింపబడెను. భాషాసాంకర్యము ఏర్ప. 

డును అను భయముణే మడికట్టుకొని కూర్చుండక, వివిధ 

భాషలనుండి శబ్ద సముదాయమును స్వీకరించి, భాషను 

పటిష్టత, వైశాల్యము కలదానినిగా చేసికొనిరి, 

ం-గ్రేయులలో నే ఎందరోకవులు (గంథ కర్తలు నూతన 

శబ్దజాలము సృష్టించి భఛాపాసంపదను పెంవాందించిరి. 

అట్టివారిలో (పథముడు “ఆచార్య జాన్సన్”. సంఘ మర్యా 

దలకు చెందిన పదములను చెష్టరుఫీల్డు, ఆధ్యాత్మికతకు 

చెందిన మాటలను షెల్లీ మవోకవి, రాజకీయనిర్మాణము, 

(పాతినిధ్యము, వలనరాజ్యవిధానము, రాజ్యతం[తము- 

మున్న గువాటికి నంబంధించినపదములను బర్కు, మెకాలే 

అను మహోరాజ్యాంగ వేత్తలు, వేదాంతవిమయకములైన 

మాటలను “కో లిడ్డీ" అను మవోకవియు, తీవ సాంఘిక 

విమర్శన క వసరమైన పదజాలమును “కా శైలు 

మహార్షియు, ఈశ్వర (ప్రతిభా (పకాశములకు చెందిన 

మాటలను “మిల్ట్రను” కవిరాజును, విజ్ఞానశా(స్త్రములకు 

సంబంధించిన శబ్దములు ఆయా విజ్ఞాన వేత్తలును ఇంకను 

ఇండియా, మలయా, పర్షియా, చై నా, జపాను, ఈజిప్టు 

మున్నగు చనాగరకచదేశములయందు సంచారముచేసిన 

ఆంచ్లే యులును అనేక మార్గములచే భాషాసంపదను 

“ఇంపొందించిరి. “No one of the modern languages 

has acquired a greater force and strength than the 

English through the derangement and relinquish- 

ment of its ancient laws of sound. The unteach- 

able profusion of its middle tones has conferred 

upon it an intrinsic power of expression such as 
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no other human tongue has ever possessed. Its 

entire, thoroughly intellectual, and wonderfully 

successful foundation and perfected development 

issued from a marvellous union of the two noblest 

tongues of Europe, the Germanic and Roman; 

their mutual relation in the English language is 

well known since the former furnished chiefly the 

material basis, which the latter added the 10101160 

tual conceptions. The English language, by and 

through which the gratest and most eminent poet 

of modern times—as contrasted with ancient 

classical poetry was begotten and nourished, bas a 

just claim to be called the language of the world, 

and it appears to be destined, like the English 

race, to a higher and broader sway in all the 

quarters of the earth, for in richness, in compact 

adjustment of parts, and in pure intelligence, none 

of the living languages can be compared with it.” 

అని సు[పసిద్ధ థాషా వేత్త్వయైన “జాకబ్ గేమ్” అనునతడు 
వా|కుచ్చి నాడు. “That exquisite amalgam and 

shining mosaic of Anglo-Saxon, Danish, Greeks 

Dutch and French words 

. which makes our language—the speach of shake- 

Latin, and idioms 

speare—the most composite, varied, eloquent, 

and in many ways the most beautiful form of 

human utterance” అని పియర్భాల్ స్మిత్తు [పవచించి 

యుండెను. భాష యొక్క ఆంత రంగికని ర్మాణమునందు 

సంన్క రణములు చేయుటచేతను భాషలోనికి బావ్యాము 

నుండి నూతన శబ్దజాలమును చొప్పించి భామా సంపదను 

వృద్ధిపొందించుటచేతను, ఆంగ్లభాష మానవకోటి యువ 

యోగించు సమన భాషలలోను నంపన్నమయినదిగా, 

విశాలమయినదిగా, ఉర్వేగముకోలదిగా మానవ వాద 
యమునందలి అకతిక్లి ష్ట్ర మెనవృత్తులను కూడవ్య క్షము 

చేయుళ క్రికలదిగా వృద్ధిపొందినది. ఇది యావత్చ పం 
చమునందును వాడబడుచు, అన్ని విశ్వవిద్యాలయ ముల 

లోను అభ్యసింపబడుట యేగాక, ఐక్యరాజ్యసమితి 

యందలి వివిధ రాజకీయ నంప్రదింపులను [ప్రకటించుటకు 
గూడ ఉపయోగింపబడుచున్నది. 1925 నం.మున ఆంగ్ల 

భాషకు నమ|గమైన నిఘంటువును ఏర్పరచునుద్దేశముతో 

50 సంవత్సగముల కృషి ఫలిత ముగా “ది ఆక్స్ఫర్డ్ 

డిక్ పరి అను మహో నిఘంటువును డా, నుక్హో (ప్రధా 

నుడుగా గల సంపాదకీయవర్లమువారు (పకటించిరి. 

వెనువెంటనే యీ యేబది వత్సరములలో గలిగిన అర్థ 
విశషములను, (ప్రవేశించిన నూతన శబ్దములను నిర్వచిం 
చుటకు ఒక అనుబంధ సంపుటము కూడ (పచురించిరను 

విషయమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనినప్పుడు, భాషయన్నది 

ఎంత సజీవమో, ఎంత త్వరితగతిశో మారుచు పెరుగు 

చుండు స్వభావము కలదో, మనము |గహింపగలము, 
ఈ విధముగా 'సర్వపపంచవ్యా ప్తమె పటిష్టమయిన 

ఆంగ్రభాషలోనికి యావ[త్పపంచభాషలలోని సాహిత్య 

సంపదను తర్జుమా చేసి రనిన ఆంగ భాషాసాహిత్యముల 

యొక్క సమ్మగత మనకు నంపూర్ణముగా |గావా 

మగును. 

2. సాహిత్యము: పభాహయంచై నను [పాథమికదళ 

యందలి సాహిత్యము అతరరూపమున లిఖతముగాక 

మానవుల స్మృతి వీధులం దె నివసించియుండును. ఆంగ్ల 

భఛామయందుగూడ ఆస్థితి యె కాననగును. ఈ భామయందు 

అత్యంత పురాతనమైన [(పథమశకావ్యము 'బియోవుల్ఫ్' 
అను పద్యకావ్యము. ఏ ఆరవళ తాబ్దమునందో కథ 

[పారంభమైయున్నను అది ఏడవళ తాబ్దమునందు లిఖిత 

గంథముగా రూపొందినది. 6170 [పాంతమున “కాడ్ 

మన్ * అనునతడు బైబిలు కథను పద్యకావ్యముగా రచిం 

చెను. 700 |పాంతమున లీడ్ అను వృద్ధపం డితుడు 

ఎ క్లీషమియాస్టికల్ హిస్టరి అను [గంథమును, (ప్రవక్త 

యెన జాను (St. John) (వాసిన సువార్తకు అనువాద 

మును రచించెను. కాని “ఆల్ (ఫెడ్ మహోరాజు” తాను 

స్వయముగా [గంథములను రచించియు, ఇతరులను 

రచింప (పోత్సహించియు, సాహిత్య సేవ అపారముగా 

చేసెను. 9 వ శతాబ్ది మధ్యమున [పారంభమై 12వ 

శతాబ్ది మధ్య వరకును వాయబడుచు వచ్చిన సాక్టను 

చరిత యందుగూడ కొంత ఆల్ (ఫెడ్ వాసియుండెను. 

మొత్తముమీద 14 వ శళాబ్బమువరకును అనువాద 
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వాజ్మయ మే 

చున్నది. 

14 వ. శశాబ్దమునందు సాగ్గను, నార్మను భామలు 

“రెండును మిళితముచేసి ఆంగ్లభాషగా రూపొందించిరి. 

"సర్ జాకా మాండెవల్" అనునతడు తన యాలను 

గురించి యొక చరితను రచించెను, ఇది (పథమవ చన 

[గంథమై యున్నది. ధర్మసంస్క ర్హయైన 'విశ్లీఫు' కొంత 

గద్యరచన సాగించెను. తి 

నవయుగ సాహిత్యమునందు మొదటి గొప్పకవి 

“ఛానరు'. అతడు పండితుడుగా, సిపాయిగా, రాజ్యాంగ 

వేత్తగా, రాయబారిగా యూరపునందు అనేక (పాంతము 

లందు ముఖ్యముగా ఇటలీ చేశమునందు విశేషసంచారము 

సలిపి అధిక మైన లోకజ్ఞూనమును సంపాదించెను.. అతడు 

[వాసిన “కాంటర్భరీ కథలు అనేక కారణములచే నుప 

సిద్ధ (గంథముగా పరిగణింపబడుచున్నది. ఆనాటి ఆంగే 

యుల జీవితము, చారి ఆచారములు, అభి పాయములు, 

విశ్వాసములు, వారి వేషభాషలు అన్నియు అద్దమునందు 

వలె ఇందు మనకు స్పష్టముగా 'గోచరమగుచుండును. 

ఆంగ్లపద్య'వా జృయ మునకు పదిమా!తల పంక్తిని పునా 

దిగా వేసినది ఈతజ, 15 వ శతాబ్దపు చివరిభాగమున 

మొదటి అచ్చుయం[త్రమును స్థాపించి *కాక్సటన్ * అచ్చు 

వేసి (పకటించిన 64 [గంథములలో మాలరీ (వాసిన 

“మార్చ్ డీ ఆర్థర్ * అను [గంథమును, ఛాసర్ (వాసిన 

“కాంటర్భరీ కథలును* కలవు. 16వ శతాబ్దమునందు 

వై యట్, స్లో అను నిద్దరు సు|పసిద్ధక వులు అ|గగాము 

లై_ర. వైయట్ అనునతడు (ఫించి, ఇటాలియన్ భాషల 

యందలి వాజ్మయమును చదివి అందలి కవితాసం[ప 

దాయములను ఆ౧గ్గమునందు [ప వేళ చెన్లును. నక్ష అను 

నతడు 'జ్లాంక్వర్స' అనెడి, పంక్తికి పదిమా తలుగల 

సుప్రసిద్ద ఛందస్సునకు సృష్టికర్త రాజ్యాంగవే శ్ర తఅయిన 

సర్ థామస్ మూరు “యుట్రోపియా? అను [గంథ మును 

రచించెను. “విలియమ్ టిం డేలు, అనునాతడు బైబిలును 

ఆంగ్లములోనికి అనువదించెను. ‘ThE Poets’ Poet అని 

పభ్యాతిగాం చిన ఎడ్మండ్ స్పెన్సరు 'దిఫెరీక్వీన్ ' అను కథా 

రూపకమును రచించెను. ఛాసర్ రచించిన కాంటర్భరీ 

కథలకు గద్య (పపంచముననున్న [పముఖస్థానమె కావ్య 

ఎక్కువగా ఏర్పడినట్లు కానవ చ్చు 
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[ప్రపంచమున ఫేరికీనునకు కలదు. ఇందలి శైలి శోభాయ 
మానమై కడు (శావ్య మైనదిగా నున్నది. ఎలిజ బిత్తు మహో 

రాణి కాలమునందు ఆం-గేయులుపొందిన [పతిభా గౌరవ 

ములు ఈ గంథమునందు (పతిబింబిత ములు. ఇది 20 నంవ 

త్సరముల కృషిఫలితము. బెంజాన్సను,మార్ణీ యీ కాలపు 

వారు. ‘Every man in his humour’, ‘Volpone అను 

శెండు గొప్పనాటకములను బెన్ జాన్సను రచించెను. 

Tamborlaine the Great, Dr. Jaustus, The Jew of 

Malta అను మూడు విషాదాంత నాటక ములను *మార్షి 

రచించెను. ఈతనీకి భగవంతుడు చిరాయువునే (పనాదించి 

యుండినమెడల ఎంతగొప్ప నాటకములను (వాయగలిగీ 

యుంజెడివాడో ! ‘The Laws of Ecclesiastical Polity* 

"అను (గంథమును (వాసిన Hooker అను కవియు, 

Arcadia, Apology for Poetry అను శెండు మహో 

వ్యానములు రచించిన 51 Philip Sydney యును ఈ 

యుగమునందలి గద్యరచయితలలొ (ప్రముఖులు. ' సిడ్నీ! 

యొక్క శైలి మిక్కిలి ప్రసిద్ది కాంచెను. 

ఈ యుగమునాటి విద్యత్క-వులలో సర్వవిధముల 

శిరోభూపణమువలె [పకాశించువాడు “పేక్సియరు! 

మహోేకవి. ఆతని (పతిభ వర్షనాతీతము, అ(గావ్యాము. 

ఆమహోపురుషునకుగల (పకృతి పరిచయము, మానవ 

హృదయ పరిజ్ఞానము అసామాన్యములు, భాషమీద 

అతనికిగల అధికారమును, [పేమతత్త్వ సంబంధమైన 

ఆంతరంగిక దృష్టియు అపొరములు. ఖావనంచలన 

ములను గూర్చి ఆతడు గడించిన జ్ఞానము నిజముగా 

అద్వితీయ ము. (స్రీ పురుషుల నాదయములు వయే 

వరిస్థితులయందు ఎక్లెటి పరిణామములు చెందు 

చుండునో _ వానిని గహించుటయందును, చి|తీంచుట 

యందును, ఇతడు అపూర్వ (పతిభగలవాడు. సుఖాంత ము 

లును, విపౌదాంతములును, చారి తక ములు నయిన 

రసవత్తర నాటకము అనేకములు అత్యంత సామర్థ్య 

ముతో నవరనభరితముగా రచించిన |పతిభాశాలి ఇతడు. 

నాటికిని నేటికిని ఇంగ్లాండుకు ఉత్తమ పుతు డై, ఆంగ్ల 

భాషకు వాజ్మయమునకు త లమానిక మె, ఆంగ్ల భాషా 

వేత్తల హృదయములను బంధించు పకసూతమై, అకీణ 

(పతిభతో అలరారుచున్న వాడు ెక్సియరు మవోకవి, 
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ఆంగ్లభాషాసాహిత్యములు 

17 వ శతాబ్ది పూ ర్వార్హమునందు [పథాన మైన గద్య 

రచయితలు రాకే, చేకను అనువారలు. రాలే మహో 

శేజళ్ళాలి, ఎలిజ బెత్తు కాలమునాటి సర్వతోముఖ వికాన 

మును స్వాయత్త మొనర్చుకొనిన [పతిభాశాలి ఇతడు. 

జేకను అధిక మేధావంతుడు. భావగర్శితములై నూత 

|పొయములై న వాక్యములుగల గద్య _*ెలిని (వాయు 

దిట్ట. ఆతడు రచించిన 

అను [గంథ నును, “వ్యాసావళి "యు ఉద్గింథములు, ఈ 

శతాబ్దపు టు_త్త రార్థమునం దుండిన పద్య గద్య రచయిత 

లందరిలోను మహోన్నత పర్వత శిఖరమువలె కన్చట్టు 

వాడు “మిల్లను' మహాకవి. ఆతడు రచించిన Paradise 

Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes అను 

‘Advancement of Learning’ 

మూడు [గంథములు అం గ్ర భాష యున్నంత కాలమును 

నునగల [గంథ రాజములు. అతడు ఆంగ్ల పద్య కావ్య 

[ప్రపంచమునందు అత్యంత గంభీర మైన శైలియు, (ప్రమాణ 

మైన ఛందన్సును కల్గిన మహాకవి. హాస్యరస (పథాన 

మైన హభూడి| బాను అను కావ్యమును రచించినవాడు 

బట్లరు. అధి చేప వాజ్మయమును [వాయుటయందు అగ 

స్థానము నా(కమించి, గద్య పిద్య కావ్యములందు అస 

మానమైన (పతిభను (పదర్శించినవాడు డై డెను. ఆంగ్ల 

గద్య రచనయందు ఇతడొక నవశకమును [పారంభిం 

వను. ‘Heroic Couplet’ అను ఒక [కె త్త ఛందస్సునకు 

(ప్రఖ్యాత స్థానమును సంకమింప జేసినవా డీపోడ, గద్య 

రచనయందు అ[పతిమాన మైన |(పతిభగల వాడు Jeremy 

Taylor, Essay on Human Understanding అను 

మవో వ్యాసమును రచించిన తత్త్వవేత్త “లాకు'_ఈ 

యిరువురుగూడ _ [ప్రముఖ రచయితలలోనివాశరే. ఈ 

యుగమునందలి అసమాన |పతిభావంతులలో ముఖ్యమైన 

వాడు “జాన్ బనియను. ఇతడు సామాన్య సంసారి. బీద 

వాడు. జై_బిలు [గంథమును జీర్ణించుకొనుటచే పాండిత్య 

మును పొందినవాడు. కారాగారమునందున్న కాలమున 

దె పిల్ గింస్ (పోగ్రాన్* అను అద్భుత ద్వ్యర్థి కావ్యమును 

రచియించి ఆ మహో [గంథమునందు, సుఖ దుఃఖములతో 

కూడిన మానవ జీవితయా[తను అత్యంత సౌందర్య 

వంతముగన్ను థావగర్భితముగను చితించినా డీ కవి 

వర్యుడు. 

426 

లయిన 

18 వ శశాల్ది పూర్వభాగము గద్యరచనా (పథాన 

మయిన యుగము. “రాబిన్ నన్ కూసో అను సుప్రసిద్ధ 

బాలసాహిత్య [గంథముతోపాటు అనేక |పౌఢ |గంథ 

ముల రచించిన డీఫో, నేటి వార్తాప తికలకు పితామహుడు. 

కాని (యా యుగమునందలి (పథాన గద్య రచయిత 

“స్విష్ల. మత వై షమ్యములను గూర్చిన |ప్రవాసనమగు 

‘A Tale of a Tub’ ను, మానవ [పకృ తిని చెలుపు గల్లి 

వర్స్ [టావెల్స్ను రచించి, గద్యరచనయందు అనమాను 

డనిపించుకొనిన వాడీ కవి. సులభమై, నుందరమె, 

హాయిని గూర్చునది అయిన గద్యరచనయందు ఆరి తేరిన 

వాడు “ఎడినను'. ఆతని “స్పెక్లేటరు' (5060142600 వ్యాస 

ములు, అందు అతడు సృష్టించిన సర్ రోజర్ డీకావర్షీ! 

అను ప్యాత చిరకాలముండునది అనుటలో అతిశయో క్రి 

లేదు. కావ్య [ప్రపంచములో ఈ యుగమున పేరెన్నిక 

గన్న కవి పోపు. ఈతని కవితా శిల్ప చాతుర్యము 

పశంన్యము. ను|ప్రసిద్ధ గీకు మవోక వియైన హోమరు 

(వాసిన ఇలియడ్ అను మహో కావ్యమును ఆంగ్ల పద్య 

కావ్యముగా అనువదించినవాడును, తుద రచయిత 

సమశకాలికులను  “డన్సియడ్ *' (0040016) 

అను (పవాననమునందు తీవ్రముగా హేళన పూర్వ 

రకముగా విమర్శించిన వాడును ఇక్క వి చందుడు, 

ఫ్టాలీత్య 
రహితమయిన ఛందన్సు ఈతని రచనా విశేషములు. 

సూత పాయముగ నుండీ విశ్వజనీనములయిన వ్యావ 

హరిక నత్య ములను నిరూపించు వాక్యములను అత్యంత 

శిల్ప చాతుర్భముతో నిర్మించిన మవో శిల్చి ఈ కవి 

వ రేణ్యుడు. 

"ఈ యుగమునందలి గద్య వద్య కావ్యము లన్నియు 

నాగరక (పపంచమునకును రాజకీయ వాతావరణమున 

కును సంబంధించినవే. వాటియందు (పకృతి పరిచయము 

ఎచ్చటను మందునకయిన కానరాదు, 

Country Churchyard’ అను అది తీయఖండ కావ $ మును 

రచించిన “శే అనునతడు “06610 the Evening ను 

రచించిన “శకాలిన్సు - ఈ యిరువురు కవులును ఆంగ్ల 

కావ్య (పపంచమునందు (పకృతి రహన్యములకు భాష్య 

ములు కల్పించినవారలు, 

గంగా[పవాహమువ లె (ప్రవహించు 3, 

‘The Elegy in a 



18 వ ళతాబ్దియొక్క ఉత్తరార్థమునందలి [పథాన 

గద్య రచయితలు గోల్డుస్కిత్తు, జాన్సను, బర్కు=, గిబ్బను, 

కాపరు, బర్ ను, బ్రేకు, [కాబు అనువారు. నీతివిషయక 

మైన అనేక సూ్మూతములను [పవచించి లలితమైన అమృత 

ఇలి [పదర్శించినవాడు గోల్తుస్మిత్తు. ఇతడు The Deser- 

ted Village అను పద్య కావ్యమును, She Stoops to 

Conquer అను నాటకమును హాస్యరస భరితముగా 

రచించెను. ఇతని “ది వికార్ ఆఫ్ పేక్ ఫీల్లు అను 

కావ్యము ఆంగ్లభాపయందలి (పధాననవలగా శాశ్యత 

కీర్తిని కాంచెను. బహు విషయక విజ్ఞానభరిత మై నమయ 

న్ఫూ_ర్తిగల సంభాషణయం దారి తేరి, అమరకోశమును 

బోలిన మవహోనిఘంటువునకు నిర్మాతయై, సాహిత్య - 

న|మాట్టు అనిపించుకొన్న | పతిభాశాలి జాన్సను. మహో 

రాజ్యాంగ వే_త్తయు, మహామేధావియు నగు బర్కు,: 

సాహిత్య సౌరభోచేతములై న మహోపన్యాసముల 

మూలమున “ది [ఇంచ్ రెవల్యూషకా* దిఅమెరికన్ 

కెవల్యూషన్ " అను శెండు రాజకీయ వివ్లవముల విషయ 

మున ఆం'గ్లేయు లవలంబించిన విధానమును విమర్శిం 

అఆలగ్మఖ ఇ ౧)“ “అస్ట్రయి టా 

కన్పట్ట సాగెను. మేభావంతులును, ఉదార స్వభావు 

లును అగు మవోపురుషు అందరో దేశ చేళములందు బయలు 

దేఠిర. ఎలిజబెత్తురాణి యుగమునాడు _. కన్పించిన 

ధీశ క్రి, మనో వేగము, హృదయా వశము తిరిగి చూవట్ట 

నారంభించెను. నూతనోత్స్చాహముతో కూడిన భావకవు 

లెందరో బయలుచేరిరి. వర్డ్స్ వర్తు, కో(లిడ్డి అను ఇద్దరు 

కవులును కలిసి ‘Lyrical Ballads అను పద్య కావ్య 

సంపుటము (వకటించిరి. అది కావ్య[ప్రపంచమున నూతన 

శక్ర (పారంభ మునకు శంఖారావమువంటి ద య్యెను, 

సామాన్య వస్తువులను, జీవితమును ఆవరించు సౌందర్య ము 

శోభను, వెల్లడిచేయుట వర్డ్స్స్వర్తు కవివర్యుని ఆశయము, 

అసామాన్య వస్తువులను, విషయములను వర్థించునపుడు 

వాటిని విశ్వననీయముగా చ్నితించుట కోేలిడ్జీ కవి ఆళ 

యము. ఈ కావ్యనంపుటియొక్క ఉద్దేశమును వర్ణ్సువ రే 

ఇట్లు నిరూపించెను. “దుఃఖా|కాంతులెన వారిని ఉపళ 

మింప జేయుట, సంతోపాంతరంగులను మరింత నంతోష 

పరచుట, ఆలోచనాశీలురై ధర్మకాంతును అభివృద్ది చేసి 

కొనునట్లు యువకులను పురిగొల్చుట.* సాంఘిక సమ 

చెను. ఆ యుపన్యాసములు రాజకీయ వేత్తలచె ఈనాటి 

కిని వేద[గంథములుగా పరిగణింప బడుచున్నవి. The 

Decline and Fall of the Roman Empire అను చారి. 

తక [గంథరాజమును గంభీర మైన ఇ రితో రచించిన 

'గబ్బను మహాశయుడు సుపసిద్ధుడు. The Task అను 

కావ్యమును రచించిన మధురకవి కెపరు, వీదసాదల. 

జీవితమును చక్కగా చి|త్రించిన [కాబు, రసభరితములై న 

గీతములను స్కాట్లండు [పొంకీయ భాషయందు రచించి 

సు(పసిద్ధుడయిన “బరన్సు , అమాయిక శిశుస్యభా వముతో 

కూడిన భ క్తిగీతములను రచించిన బ్లేకు మున్నగువారి 

కవితలందు రాగల నూతన సాహిత్య విప్లవ చిహ్నాములు 

స్పష్టముగా కనుపించుచుండును. 

19 వ శతాబ్దము ఆరంభము కాకమునుపే దాని 

లక్షణములు తత్ప్చూర్వార్ధ శతాబ్బమ్సునం దే కన్స డెను. 

1789 వ సంవత్సరమున |ఫ్రాన్సుదేశమందు ఏర్పడిన 

మవోవిప్తవముచె యూరపు రాజ్యములయందలి సమస్త 

జీవిత వ్యాపారములయందును నూతన శకము ఆరం 

భించెను. అపూర్వశక్తులు .[పజా సామాన్యమునందు 
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స్యలనుగూర్చి ఆలోచించుట, |ప్రకృతి వై పునకు దృష్టిని 

మరల్చి, మానవ హృదయము యొక్క ఆంతరంగిక ము 

లయిన అనుభవములనుగూర్చి తెల్పుట అనునవి కావ్యా 

దర్శములు. తన కావ్యములు భ యోత్చాదకములయిన 

విషయములను చితించుటకొరకుకాక ఆలోచనాపరుల 

దృష్టిని ఆకర్షించుటకొరకే ఉపయోగించునని ఆతడు 

నిర్భయముగా చెప్పెను, “The Excursion; The Pre- 

lude, అను బృహార్గంథములును, The immortality 

Ode, The Ode to Deity అను చిన్న కావ్యములును, 

మరికొన్ని సా నెట్సును అతని రచనలలో (శేష్టములై నవి. 

కోలిడ్డి మవోకవి 1081722012 Literaria అను విమర్శ 

నాత్మక [గ ంథమును, The Ancient Mariner, Chri- 

stabel, Kublakhan అను ఉన్నత | శేణికిచెందిన కావ్యము 

లను రచించెను. స్వాతం త్య [వీయుడయిన బై రను, చారి 

[తక నవలలు అనేకములు (వాసి భూతకాలమును, వర్త 

మానమునందు పునన్సృష్టి కావించిన స్కాటు మవో 

శయుడు ఈ యుగమునందలివానే. షెల్తీ ఒక అద్వితీయ 

మహాకవి. నిరంకుళపరిపాలనము మానవులను పీడించు 



ఆంగ్రభాషాసాహిత్యములు 

నుహివ్యాధులలో నొకటియనియు, చేమ యనునది 

పరమ పవిత్రమయిన వస్తువనియు, అది జీవితము ఉద్ధ 

రింపగల మవొళ క్రియనియు ఇతడు బోధించెను, పతీ 

పాడినట్లు అ[పయత్న ముగా అనర్గళ ధారతో పొడగల 

సహజ కవిత్వ మీతనిది. ఇతడు (గీకుపద్ధతి ననుసరించి 

‘Prometheus Unbound’ అను మహోనాటకమును రచిం 

చెను.' కీట్సు మరణిం చెనని వినగనే ఇతడు ఉ&రే౦0215 అను 

నొక కావ్యమును The Cloud, Ode to the sky lark, 

Ode to the west wind మున్నగు అమూల్యములై న 

చిన్న కావ్యములనుగూడ రచించెను. కీట్సు అసామాన్య 

[పతిభాశాలి. సౌందర్యోపానకుడు. అతడు 

మృత్యువు వాతను బడుట కోచనీయము. పంచ కావ్య 

ములు అనదగు ఆతని 66 ఆంగ్ల సాహిత్య చర్మితయందు 

అపూర్వ శోభతో వెలుగొందుచున్న వి. 

అకాల 

చార్మితక నవలాకారుడయిన స్కాట్ అనునాతడును, 

అనన్యసామాన్య వ్యానరచయితయగు లాంబు (Lamb)ను, 

సాంఘిక సాంసారిక విషయములను చి|తించు నవలలను 

రచించిన జేన్ ఆస్టన్, సొగసైన శైలిలో ‘The-Confe. 

ssions of an English Opium Eater, అను (ప్రసిద్ధ 

(గంథమును రచించిన 'డిక్వెన్ సియు గద్య రచనయందు 
పేర్కొనదగిన | వముఖులు, కార్చెల్ మవార్షి మరి యొక 

అద్వితీయ రచయిత. ఇతడు [నానిన (ప్రముఖ [గంథము 

Sartor Resartus అనునది. ఇతని చారి తక శైలి అనన్య 

సామాన్యము, ఇతడు అ నేక నూతనపద ములను సృష్టించిన 

భాషానియంత. సజీవమైన చారితకశై లితో నొప్పి విమర్శ 
క్నాగణియైన మెకాలే. (Macaulay) మహాశయుడు, 

సర్వతోముఖ సంస్క _ర్హయైన (శ్రీ) రాజా రామమోహన 
రాయలు, మన దేశమునందు ఆం-గ్రేయ వి ద్యావిధాన 

మును [పవేళ పెట్టుటకు కారకులై నవారు. 
19 వ శతాబ్దపు టుత్తరభాగమున పేర్కొనదగిన 

ఆరుగురు గొప్పకవులుకలరు. వీరిలో అమెరికా కవులలో 

అ|గగణ్యుడై_న లాంగ్ ఫెలో . అనునతడు హయవాశా, 

ఇవాంజ్లైన్ అను కావ్యములను రచించెను. ఆంగ్లేయ 
ఆస్థానకవియైన చెన్నిసను వా_స్తముగా ఒక మవోకవి. 
అతని ఉద్గ )౦థ ములలో [పథాన మైనవి ‘In Memorium’ 

ఆను సతి కావ్యమును, ‘Idylls of the king అను 
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కావ్యమునై యున్నవి. ఆతని కవిత్వమునందు గొప్ప 
శిల్ప చాతుర్యము కాననగును. “మిసెస్ (బొెనింగ్* అను 

నామె అంగ్రేయ కవయి[ తులలో అ(గస్థాన మధిగ 

మించెను. “4250121682 అను పెద్దకావ్యము, The cry 
of the children అను చిన్న కావ్యము, Sonnets ఆమె 

కృతులలో సుుపసిద్ద ములు. ఆము భర్త అయిన రాబర్జు 

(బౌనింగు ెనిసనుతోపాటు ఈ శతాబ్దమునందు కవితా 
సదనమున అ|గస్థానము నలంకరించెను. ఇతడు అసా 

మాన్య మేధావంతుడు. నంతీవప్రమై భావగర్శిత మైన 

శెలి కలవాడు. ‘The Ring and the Book’ అను 

అపరాధ పరిశోధక కావ్యము ఆతని యుద్గ్ఫంథ ము, 

అందు పం|డెండు పర్వములుకలవు. రక్సీషాపెల్ Rugby 

Chapel, సౌహరాబ్ అండ్ రుస్తుమ్ అను కావ్యము 

లను రచించిన మాచూఆర్నాల్లును, The Earthly 

Paradise ను రచించిన విలియం మారిస్సు అనునతడును 

ఈయుగము నందలి [ప్రముఖ కవులలో పేర్కొన 

దగినవారు, 

గద్య రచనయందు మహామవహుులగుచవారు గూడ ఈ 

యుగమునందు ఉద్భవించిరి. Vanity Fair, The New 

Comes, Henry Edmond అను గొప్పనవలలు రచింగాన 

థాకరీ కవియు, The Pickwick Papers, David 

Copperfield మొదలగు [గంథములను రచించిన డి కెన్సు, 

Adam Bede, The Mill on the Floss అను నవలలను 

రచించి జార్జి ఇలియట్ (౮60186 91100 అను పురుమనామ 

ఛారిణియైన మేరియన్ ఇవాన్సు (Marian Evans), The 

Ordeal of Richard Feveril, Evan Harrington అను 

వాటిని రచించిన మెరిడిత్తు, అత్య ద్భుత నవలా రాజమగు 

Tess ను రచించిన ఛామస్ వోర్డీ...వీరు ఈ గద్య కాలము 

నాటి [పథాన నవలాకారులు. మరియు అధిక నుందర 

మైన శైలిని నిర్మించిన వాల్టర్ పీటరు, సౌందర్య 

తత్త్వమును పరిశోధించి దానిలతణమును ‘The seven 
lamps of Architecture’,‘The Stones of Venice’, అను 

.(గంథములలో నిరూపించిన రస్కిను, 0% Liberty అను 
వ్యానరాజమును 1వాసిన "జూన్ స్టూవర్ధు మిల్లు, అను 

వారిని పేర్కొనుటతో ఈ శతాబ్ది సింవోవలోకనము 

ముగింపవచ్చును.. ' 



20 వ శతాబ్దమునందలి రచయితలలో "పెక్కుమంది 

సజీవులై. యున్న వా శే. కొంద రిటీవల కాలముచేసి 

యుందురు. ells, Galsworthy, Conrad 

అను నవలా రచయితలు Kipling, Yeats, 11010 

వంటి మహోకవులు, 0962166 Bernard shaw, 

Galsworthy Priestley, Drink Walter, Synge, 

Yeats మున్నగు నాటక క ర్లలు, Chesterton, Joyce, 

Belloc Max, Beerblhohm, Churchill, 

Strachey వంటి గద్య రచనా చతురులు, అసంఖ్యాకులు 

కలరు. 

ఆంగ్ల సాహిత్య సవంతి జీవనదియై యింకను విరివిగా 
[పవహించుచున్నది. [కొ త్తలోకడలు కన్సట్టు చున్న వి. 

దేకృతీశా(స్త్రముల (పభావముచే [త్త వాబ్బయము 

అనంతముగా బయలు దేరుచున్నది. అమెరి కా, ఇండియా 

మొదలగు చేశములందు అనేక గొప్పరచయితలు గలరు. 
ఇమర్బన్ (Emerson) వంటి వ్యాసకర్త, సింక్షర్ 

(Sinclair) వంటి నవలారచయిత, రవీంద్రనాథ్ వంటి 

బహుముఖసాహిత్యని ర్మాత, సరోజినీనాయుడు, హారీం[ద 

నాథ ఛటోపాధ్యాయుడు మున్నగు మహాకవులు వ 

వాబ్బయమునకైనను శోభను కూర్చువాశే. Whittier, 
Lowell వంటి అమెరిక౯ కవులుకూడ సువ్రసిద్ధులుగా 

"పేర్కొన. తగినవారు. ఆధునికులైన కవుల నిచ్చట 
"పేర్కొనుట లేదు. ' 

ఇట్లు నిత్యనూతన శ్రోభ్యత్రో విలసిల్లుచు, శాఖభోవశాఖ 

లచే యావ్మత్సపంచమును ఆవరించుచు, నమస్తేతర 
వాజ్మయములందలి ఉత్తమ సాహిత్యమును తనలోనికి 
నిమిడ్చుకొనుటచే నిరంతరాఖివృద్ధి నొందుచున్న ఆంగ్ల 
సారన్వత రసాస్వాదన మే భారత జాతీయాభ్యుదయము 
నకు దారితీసిన (పబల కారణములలో (పధానమైనది. 
బె వికముగా మనకు లభించిన అందలి పాండిత్య [ప్రభావ 

మును బుద్ధిపూ ర్వక ముగా విడనాడుకొనుట భారత 

జాతీయాభివృద్ధి అంతరాయము కాగలదనుట నిగ్వి 

వాదాంశము. వివిధ భారతజాతీయ భాషలందలి సర్వతో 

ముఖ వికానమునకును ఆంగ్లసాహిత్య[పచార మే కారణ 

మనుట చారిత్రక సత్యము. 

Bennet, 

Lytton 

కార్త 
అం రోం 

ఆంధజాతీయ కళాశాల 

ఆండ్రియాస్ వె సేలియస్ (1514-1564):-ఇకడు 
(బనెల్సు వుర నివాసి, వై ద్యవృ త్తిలో నిమగ్నమైన ఒక 
కుటుంబమున జన్మించెను. లోవియన్ విశ్వవిద్యాలయ 
ములో ఉన్నతవిద్య నభ్యనిం చెను, విమ్మట వెద్యశాస్తా) 

భ్యాసమునశకై పారిస్ విశ్వవిద్యాలయమున _శేగెను. 
విషయ నామ గి [పోగుచేయు కుతూహాలమున శవము 

లను రవాన్యముగ చెజిక్కించుకొనుట కీతడు చేసిన [పయ 
త్నము లీతనిని పెక్కు పర్యాయములు (పమౌచావస్థ 

లోనికి దింపినవి. 1587వ నం.న పడూరాయందు శస్త్ర 

చికిత్సాచార్య పదవి ఇతనిని వరించినది. 15458 వ నం.న 

ఛుబికాయను ఉద్గంథమును [పచురించెను. అది సెక్కు. 
వర్లచితములుగల (గంథము. గాలన్ అను (ప్రసిద్ధ వైద్య 

శాస్రవేత్త యందలి తప్పులను నవరింవ సాహసించినందున 
కొంద రితని భావములకు (ప్రబల వ్యతి రేకులై రి, పిమ్మట 
అతడు తన ఆచార్య పదవికి స్వ స్తిచెప్పి అయిదవ ఛాశ్లెస్ 

చక్రవర్తి యొద్ద ఆస్థాన వై ద్యుడుగ పనిచేయుటకు మా డిడు 
పట్టణమున కేగెను. 15రి4 వ సం.న ఒక నౌకా[వపమాదమం 
ద్ వెద్య శ్ర స్త్రవే త్త జీవిత మంతవమ యేను, 

డొ: యన్, వేం. రా. 

ఆం|ధజాతీయ కళాశాల : సుమారు ఏబదిసం వత్స 
రముల (క్రితమే ఆం|ధజాతీయ కళాౌకాల అను వదము 

సృష్టి ంపబడినది. |క్రమపద్ధతి లేక అనంగతముగా ఉన్న 
. పూర్వయుగ జీవితము అప్పుడే భారత జాతీయతా 

"బెంగాలు . విభజన (16- 10. 1905), 

సంయోగమునకు చారి తీయుచుం జెను. పందొమ్మిది 

వందల పడు, నవంబరు, 17వ తారీఖున మచిలీ 

పట్నములో [పస్తుతము బియ్యపు మిల్లుగా పనిచేయుచున్న 
అప్పటి అయ్యంకివారి థియేటరులో [వభుత్వముతో 
సంబంధము లేని, విశ్వవిద్యాలయమునకు అనుబంధము 

కాని ఒక జాతీయ విద్యాసంస్థను నెలకొల్పవ లెనని ఒక 

బహిరంగనభ జరువబడెను. సాహిత్య, శా(స్త్రీ య 

సాం కేతిక విషయముల సమరస సంయోగముతోకూడిన 

ఒక చక్కని విస్తృత - పథకమునకు అనుగుణముగా 
విద్యానిధానము పునర్నిర్మించుటకు ఈ సంస్థ ఉపయోగ 

పడవ లెనని ఉద్దేశము. ఈ రోజున కూడ దేశము 

లోని విద్యా[పణాళకలో వా _న్లవమైన మార్పు లేదు. 

అఖిలభారత 



ఆం[ధ్రజాతీయ కళాశాల 

రాజకీయాలనుండి ముస్లి ంజా తీ తప్పుకొనుట, (పత్యేక 

ఓటింగు పద్ధతిలో మవామ్మదీయులకు (పాతినిధ్యము, 

(స్త్రీల కు, బాహ్మణతరులకు, చై) స్హవులకు ఓటింగుకు 

స్థానములు. పత్యకించుట, మొదలగువాటిని గురించి 

నూత్న ఉత్సాహము (పదర్శింపబడినప్పటినుండికూడ 

విద్యావిధానములో వమార్చునులిదు. విద్యావిధానమున 

రాజకీయ శ కులద్వారమున మన రాజకీ యో ద్రేళశములకై, 

మొర్పుకలిగించుటకు [పయత్నము చేయుచున్నారని 

[పజలవైని, కాం[గెసువైని | ప్రభుత్వము నిందారోపణము 

చేయుచుండెడిది. కానీ నిజముగా [పభుత్వ మే రాజకీయ 

చర్యల ద్వారా, రాజకీ యోపాయములద్యారా, భారత 

జాతీయత యొక్క అభ్యుదయశళ కులు పురోగమించకుండ 

చేయుచుండెను. రి కోట్ల జనసంఖ్య కలిగిన బెంగాలు, 

బీహారు, ఒరిస్సా రాష్ట్ర ములను (1) 

(2) అస్సాముతో కూడిన తూర్పు బెంగాలు అని 

"రెండు రాష్ట్రములుగ విభజించుటలోని [పభుత్వము 

యొక్క ఉద్దేశము, అత్యధికముగ మునిం (ప్రజలు 

కలిగిన రాష్ట్రమును భారత దేశములో సృష్టించ 

వలెనని యే, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు త్వరలో భారత 

దేశము ఒక సంయుక్త పద్ధతిని పునర్నిర్మించబడునను 

సంగతి  పభుత్వమునకు తెలియును. సమాఖ్యలలో 

ఒండొంటితో కలసీ ఉండు రాష్ట్రములు ఉండుటకు అవ 

పశ్చిమ బెంగాలు 

కాశము కలదు. కావున ఒకేజాతి అన్ని రాష్ట్రములలో | 

అధిక [వభావము కలిగి ఉండకూడదను భావము, భావి 

దృష్టియు, శెలివికేటలును గలవారికి కలుగక మానదు, 

అందువలననే తూర్పు బెంగాలు, అస్సాము కలిపి ముస్లిం 

(వజలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉండునట్లు ' ఒక రాష్ట్రము 

పర్పరుపబడినది. 

ఇక ఉద్దేశముల (క్రమవిధానమును పరిశీలింతము, 

వి దేశీయునిదృష్టిలో రాజకీయముగ భారత దేశములో 

అత్యధిక నంఖ్యగల ఒ కేజాతితోకూడిన రాష్ట్ర) ములు 

ఉండకూడదు. అందు భావినమా*ఖ్యను ఊహించి జన 

సంఖ్యా విభాగ ములనునిర్షయించిరి. ఆవిధముగా బెంగాలు 

వీవోరు, ఒరిస్ఫా రాష్ట్ర) ములు (1) పశ్చిమ బెంగాలుగా 

(2) అస్సాముతోకూడిన తూర్పు జెంగాలుగా, విభజించ 
బడెను. ఈ విభజనము విద్యలో, ఉద్యోగములో, రాజకీయ 
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జీవితములో భారతదేశమునకు నాయకుడుగా ఉన్న 

జెంగాలీయుని వెన్నెముకకు "పెద్ద చెబ్బ కలిగించవలెనను 

ఉ ద్రేశ ముతోడ నే చేయబడినది. జెంగాలీయుని నాయ 

కత్యము ఇకముందు ఉండకూడదని దాని ఉద్దేశము. 

అందు కనుగుణముగ ముస్తీం జనులు అత్యధికముగా 

ఉన్న రాష్ట్రము వర్పరువ బడినది. ఈ దూరదృష్టితో 

కూడిన ఈ కుటిలోపాయమునకు విరుగుడుగా బెంగా 

లీయుడు (పతి క్రియ చేయ మొదలిడెను. అతడు భారత 

జాతీయతను బలహీనము చేయవలెనను (బిటిషమవార 

సన్నుగడను నాళము చేయుటకు పూనుకొనెను. ఆంగ్లో 

యునికి, బెంగాలీయునకు మధ్య సిద్ధాంత సంబంధ మైన 

పోరాటము జరిగినది. 1905 అక్టోబరు 16 వ తారీఖున 

[పారంభమయిన అ యుద్ధము వంగ దేళమునం బేగాక, 

భారత దేశమంతటను వ్యాపించినది. భారత దేశములో 

(వాథమిక, మాధ్యమిక ఉన్నత విద్యలను ఏ విధముగా 

రూపొందించవలెను * భారతీయుడు ఒక సారస్వత పారి 

[శామికుడుగా మాత మే శిక్షణము పొందవలెనా ? లేక 

తన కర, సనృతముల యొక్క [ప్రయోజనము అభివృద్ధి చేసి 

కొని, ఇం|దియములకు, శక్తులకు సరియైన శిక్షణా మొసగ్ 

సాం కేతిక విషయ శా న్ర్రములు "నేర్చుకొని యం[తము 

లను నిర్మించుట, బోయిలర్ల ను, ఇంజనులను, యంత్ర చక 

ములను నిర్మించుట మున్నగు భారతదేశపు అవసరము 

లను తయారుచేయుటయందును, వాటినినడపుటయందును 

(పావీణ్యము సంపాదించుకొనవలెనా ? ఈ కారణను 

చేత నే భారత దేశములోని విద్యావిధానము వి స్టృృతమై, 
సాహిత్య, శాస్త్రీయ, సాంశేతిక విషయ సంబంధమగు 

నట్లుగ నంస్కరింపవలసిన అగత్య మేర్చడినది. 

ఈ ఉగ్దేశముతోడనే మచిలీపట్నములోని (పజలు, 

'విసికా చం|దపాల్' చే బోధింపబడి, అరవిందఘోష్, . 

సతీశ్ చంద ముఖర్జీలచే ప్రచారము చేయబడిన బెంగాల్ 
ఉద్యమమును జాగ త్తగా పరిశీలించిరి. హైకోర్టు ఉద్యో 

గమునుండి విరమించిన గురుదాస్ బెనర్జీవంటి న్యాయాధి 

కారులు తమళ కిని, తెలివిని, విరామకాలమును, జాతీయ 

విద్య స్థాపించుట కై వినియోగించి, ముఖ్యముగా 

తూర్పు బెంగాలులో ఇంచుమించు 24 జాతీయ ఉన్నత 

పాఠశాలలను స్థాపించిరి. బెంగాలులో త్తీవముగ వ్యాపిం 



చిన ఈ ఉద్యమము భారత దేశమందంతటను అల్లుకొన్నది. 

జెనారసుళో 1905 వ సంవత్సరమున కాం|7సు సమా 

వేశ మైనది, 

గోఖలే అధ్యకుత వహించెను. 

ఆ సమయమున [పముఖపాతవహించి, జాతీయ 

విద్యా, స్వదేశీ, సం చేశములు అందించినవాడు లాలా 

లజపతిరాయ్. ఇవి ఆ తరువాత సంవత్సరములో కల 

కతాలో, స్వదేశీ, స్య రాజ్యము, ' జాత్రీయవిద్య, బహిష్క 

రణము అనుసూ[తములతో కూడిన తీర్మాన ములుగ పరిణ 

1907 ఆగస్టు 7 వ తారీఖున బహిమ్మరణ 

ఆ కాం|గెను నభలకు (శ్రీ గో పొలకృష్ల 

మిం చినవి, 

పతాకము ఎగుర వేయబడినప్పుడు, రాజకీయ వాతావరణ 

మంతయు ఉదిక్త విప్ప వశక్కులతో నిండిపోయియుం డెను. 

1908 ఏపిల్ లి0 వ "తారీఖున, ఖుదిరామ్బోస్ అను 

18 సంవత్సరముల యువకుడు కింగ్స్సఫర్డ్లు అను ముజఫర్ 

పూర్ జిల్లా మేజస్ట్రీట్లువై బాంబు వినశెను. "కెన్నెడీ 

కుటుంబమునకు చెందిన తల్లి, కూతురు తక్షణమే చని 

పోయిరి. దేశములో విష్ణవళర్తులు ఉద్భవించుచున్న వని 

ఈ సంఘటన (ప్రభుత్వమునకు వెల్లడిచేసినది. ఒక్కా 

జంగాలు, బీవోరులలో నేకాక, దకిణమునకూడ ఈ స్థితి 

వ్యాపించెను, తిన్నె వేలిజిల్లాలో మిస్టర్ ఆమ్, ఐ. 

యస్. పిస్టల్ తో చంపబడెను. చేశమంతయు ఉ| దేకముతో 

అట్టు ఉడికినట్లుడిక పోయినది. ఒక [పాంతములో జరిగిన 

సంఘటనలకు (పతిఫలములు మరొక పాంతములో కను 

పించసా గను. (పజా పభుత్వముల నడుమ నిజముగా ఒక 

యుద్ధము చెలశేగెను. 18 జూలై 1908 లో లోకమాన్య 

బాలగంగాధర తిలకును బొంబాయిలో నిర్భంధించి, 16 

తారీఖున ఆయనకు ఆరు సంవత్సరముల కఠిన కారాగార 

శిక్ష విధించిరి. జాతీయ కళాశాలా స్థాపనకు పూనుకొ న్న 

మచిలీపట్న ములో (శ్రీ) కోపల్లె హనుమంతరావు, ఎం.ఏ 

వి.ఎల్., సూరత్లో జరిగిన కాం|ను సభకు వోజరయిన 

పిదప, 1908 జనవరిలోనే తన వకీలువట్టా వదలి వేసినట్లు 

(ప్రకటించెను. 1908 జూలై 18 వ తా రీఖున శ) జి, 

వారిసర్వో త్త త్రమరావు, ఎం.ప. ను నిర్భంథించి చాల కాలము 

విచారణ జరిగినపిదప 1 908 నవంబరులో 6 నెలల కఠిన 

శిక్ష విధించిరి. దీనివై పునర్విచారణ జరిగి ఆ శితను 

మూడు సంవత్సరముల కఠిన కారాగార శితగా పొడి 

సి. 
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గించిరి, వారిసర్వో త్తమరావుగారు కళాశాలలో పని 

చేయుటకు 'వాగ్గానముచేసిరి. ఆయన ఉపాధ్యాయుడుగా 

నియమితుడయ్యెను. ఆ విధముగా కళాశాలా పథకము 

నకు, రాజకీయములకు సంబంధము వర్పడినది. ఆరోజు 

నుండి ప్రభుత్వమునకు విరుద్ద్ధముగ పెద్ద పోరాటము 

బయలు బేరినది. @) 3. హనుమంతరావు కళాశాలకు 

మొట్ట మొదటి |పిన్సిపాలు. 1901లో స్థాపించబడిన జాతీయ 

వారప్మ్యతికయగు 'కృష్ణాపతికి కు సంపాదకులయిన 

(శ్రీ ఎమ్. కృష్ణారావుగారిని మచిలీపట్టణములో రాజకీయ 

త త్త్వవేత్తగ అప్పుడు పరిగణించుచుండిరి. కళాశాలకు 

ఈ రచయిత కార్యదర్శిగా ఉండెను. క ళౌశాలా నిర్యాహ 

కుల వెనుక పోలీసులు ఎప్పుడును తిరుగుచుండిరి. అప్పుడు 

(పోగుచేసిన ధనములోని (పతి రూపాయను ఎట్టి, 

తలపాగా పోలీసువాడు జాగరూకళా దృష్టతోపరి! 

లించుచు వెన్నంటుచుం డెడివాడు. 

విశ్వవిద్యాలయ మునకు అనుబంధ ము 

కాకుండుట, [పభుత్వముచే గు రింపబడకుండుట, రాజ 

కీయ దృష్టికి అనుమానము కలిగించినవి. వివిధములైన 

యం[తములతోడను, బోయిలర్ల తోడను కూడిన ఒక 

పెద్ద కర్మాగారమును నిర్మించుట, అందులో పోతపనులు 

రం[ధములు చేయుట, క త్రిరించుట, సమముచేయుట 

మొదలగు పనులు జరుగుచుండుటచే | పభుత్వము యొక్క 

అనుమానము ద్విగుణిత మై ఇచ్చట బాంబులు తయారు 

చేయు పన్నుగడలు జరుగుచుం జెనని భావింవబడినది. 

(వథుత్వముతో క ళాశాలా నిర్మాత ల సంబంధములు ఒక 

మాదిరిగా ఉండెడివి. |పభుత్వపు కాలువలనుండి వీరు 

నీరు తెప్పించు కొనెడివారు. ఒకవైపున కలెక్టర్లు, గవ 

ర్నరు పాఠ శాలను నందర్శించుటతోపాటు పోలీసులు 

కూడ రహాస్యముగా కళాశాలాధి కారులను అనుమానించి 

తనిఖీ చేయుచుండిరి అయినప్పటికి పీరు కృష్టన్వామీ 

అయ్యర్ , సుందర్ అయ్యర్ , శంకర్ నాయర్, సదాశివ 

అయ్యరు, గురుస్వామి అయ్యరు, శషగిరి అయ్యరు, 

శ్రీనివాస అయ్యంగారు మొదలైన రాజభక్తులై న 

న్యాయవాదుల ఇంటికి వెళ్ళుచుండెడివారు, అనుమానము 

అభ్యుద యము అనువానిమధ్య జీవితము పురోగమింవ 

సాగెను. ఈ కళాశాల క్షానులలో, వారిజనులకు 

కళాశాల 



ఆం(ధజాతీయ కళాశాల 

[ప వేళము ఇయ్యబడెను. వారు తోడి హిందువులతో 

సమానముగా చూడ బఐబడుచున్నారని సాంఘీక, 

ఆర్థిక, మత రంగ ములయందు నిరనన బయలుబేరినది. 

కర్మాగారముల నిండ వివిధ జూతులవారు మి|శమముగా 

ఉండెడివారు. అది సంవత్సరమునకు అయిదారువేల 

రూపాయల నష్టముపె నడుపబడు, చుండెడిది. మొట్ట 

మొదట (ప్రజలు చూపిన ఉత్సాహము [కమముగా తగ్గిపో 

సాగినది. అయినను కళాశాలలో కుటీర పరిశ్రమలు, 

చేనేత, కంబళీలు తయారుచేయుట, రంగులు వేయుట, 

ము[దించుట మొదలగు పనులను కూడ (ప వెళ చెట్టి 

పురోగమించుటకు [పయత్నములు సాను. శైపువని, 

షార్టువోండు, భూమికొలత |డాయింగు, చిత లేఖనము, 

, కాగితపు చేతిపర్మిళమ మొదలగు వాటికి కూడ [ప వేశము 

కలిగను. వీటికన్నిటికి చాలాధనము కావలసి వచ్చెడిది. 

కార్యకర్తలు అప్పులు చేయుచు, పీలును బట్టి తీర్చుచుం 

డెడివారు. 1917 వ సంవత్సరములో స్వపరిపాలనోద్య 
మము (Home Rulemovement) వీరిని కాపొడినది. 

జాతీయవిద్య స్వపరిపాల నోద్యమములో. ముఖ్యాంళ 

ముగా మిసెస్ వీసెంటు (పకటించి, కళాశాలకు 20 

వేల రూపాయలు నహాయము చేసెను. ఆ సొమ్ముతో 

అప్పులు తీర్చనయ్యెను. ఈ ఉద్యమము తీవత తగ్గి 

పోగానే గాంధీ సిధాంతములు రంగములో (పవే 

శించెను. దీనివలన కళాశాలకు మరల 25,000 రూపా 

యల సహాయము లభించినది. 1921 జూలైలో (శ్రీహను 

మంతరావు హృ|దోగముతో అస్వస్థు లెరి. 1922 ఫీ[బ 

వరి2 వ తారీఖున ఆయన చనిపోయిరి. అప్పుడు ఈ 

రచయిత ఒంటరిగానే కళాశాలను నడుపవలసి వచ్చినది. 

ధనము సంపాదించి, ఆ సంస్థను నిలబెట్టుటకు చాల శ్లేళ 

కరమైన [ప్రయాణములు చేయవలసి వచ్చెడిది. శీ వాను 
మంతరావు మరణించిన పదిదినములలోనే ఉపాధ్యా 

యులు తమ జీతమును పాచ్చింవవలెనని ఒక పథకము 
(పతిపాదించిరి. “సంపాదించి, తీసికొమ్ము” అను సిద్దాం 
తము నేను నా స్నేహితుల కందరకు నచ్చశెప్పితిని, ఈ 
సిధాంత సాధన చాల కష్టమయినది. ఉపాధ్యాయులకు 

ఇది ఒక సవాలుగా పరిణమించినది. కళాళాలనుండి 

రంగూనుకు వెళ్లిన ఒక నాటకబ్బందము చాలనష్ట్రపడి 

తీరిగివచ్చినది. ఈ నష్టమును పూర్తిచేయుట ఒక సమస్య 

ఆయెను. [కమ ముగా విద్యార్థులు తగ్గిపోయిరి, (పభుత్వ 

ముచే గు_ర్రింపబడిన పరీక్షలలో కృ తార్జులయి ఉద్యోగ 

ములు నంపాదించుకొనవలి నని విద్యార్థులు కాంతీ౦చిరి, 

- మొట్టమొదట మూలవిద్యయందు ఉపాధ్యాయులకు 

ఇచ్చు శికణము చాల జనరంజకమె కనుపించెను, కాని 

కాలకమమున రికణా కాలమున ఉపా ధ్యాయులకు ఈయ 

బడు వేతనము మానివేసినప్పుడు ఆ విద్యార్థులసంఖ్య 

తగ్గిపోయినది. ఆ. మూలవిద్య విద్యార్థులకు ఆకర్షణము 

కలిగింపనందున సాంఘీక శాస్త్రములు నేర్చు తాతా 

మ్కాలులో ఉండునట్టి ఒక సాంఘిక విద్యావిధానము 

(వ వేళ పెట్టబ డెను. తాతాన్కూలు ఆఫీసర్లకు, పొె 

సర్లకు, [వజలతో కలసి మెలసి పనిచేయు (ప్రుపురుషులకు 

మాత్రమే థభిక్షణము ఇచ్చు చుం డెనని ఈ రచయిత అను 

మానము. అయినను ఇటువంటి పీద్యావిధానము ఆ 

కాలమునకు సరిపడునది కాదు. స్వాతం[త్యము లభించిన 

పిదప కాని ఇటువంటి విద్యావి ధానము [ప్రజా (ప్రశంస 

పొంద లేదు, ఇప్పుడు మనకు స్వాత౦ం[త్యము లభించు 

టయు రెండు పంచవర్ష [ప్రణాళికలు అమలులోకి వచ్చు 

టయు జరిగినది... కనుక, ఇటుసంటి విద్యావిధానము 

తప్పక జనరంజక మగును, a 

కళాశాలాజీవితములో ఓక ఛ్మిదము ఏర్పడినది. 

ఎటువంటి విద్యాపద్ద తి యైనను, తగు (పతిఫలము కలి 

గింపక, (పభుత్వముచే గుర్తింపబడకుండ ఉండినచో, అది 

[పజాదరమును పొందజాలదు, కళాశాలాకర్మా 

గారము నష్టమునకు గురిరమైనది. చేతితో చేయబడిన 

కాగితమునకు బజారులో అమ్మకము లేక పోయినది. 

చి తలేఖనము తదితర కళాత్మక విద్యలు విద్యార్థులను 

ఆకర్షి ంపలేక పోయినవి, ఒకటి తరువాత మరొకటి 

కారణములుగ కళాశాల విద్యార్థుల ఆక రణమును 

పోగొట్టుకొన్నది. మొత్తముమీద కళాశాలకు ఏడెనిమిది 

లతల రూపాయల విలువైన ఆస్తీ ఉండినది. ఈ సొమ్ము, 

ఇతరమైన ఆనీ భదపరుపవలసి వచ్చినది. 

(శీ), వానుమంతరావుగారు ఆ కళాశాలకు మొదటి 

(పిన్సిపాలు, కళాశాల [పారంభింపబడిన 1910 ఫిబ్రవరి, 

91 వ తారీఖునుండి, 1922, ఫి బవరి, 2 వ తారీఖున 
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మరణించువరకు, ఆయన పనిచేసిరి. 

తరువాత, ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేయుచుండిన @) 

చిల్పరిగె (శ్రీనివాసరావు కొంత కాలము పనిచేసి [925 

లోనో 1926లోనో రాజీనామా ఇచ్చిరి. తరువాత ఈ 

సంస్థ కొంత కాలము సరిగా పనిచేయలేదు. (శ్రీ రామ 

కోటీశ్వరరావు కొంతకాలము ఈ సంస్థను నడపిరి. కాని 

ఆయన కూడ త్వరలోనే రాజీనామా ఇచ్చిరి. ఆ కళాశాల 

యొక్క (పథమదళలో (క్రీ హనుమంతరావుగారు (బతికి 

ఉన్న రోజులలో అనగా 1916 వ సంవత్సర [పొంత 

మున (పొఫెసర్ ఛెటర్దీ ఆధ్వర్యవమున చిత్రలేఖన విభాగ 

మొకటి వర్పరచబడెను, ఆయన బెంగాలీ పద్దతికి చెందిన 

చితలేఖనములో ఉత్తమవిద్యార్థులను ెక్కు_మందిని 

తయారు చేసిరి. @) ఛెటర్టీ మూడు సంవత్సరములు 

పనిచేసిరి. ఆ తరువాత (శ్రీ రమేక్చచక్రవర్థి ఆయన 

స్థానములో శెండు సంవత్సరములు వని వేసిరి. (4) కౌతా 

రామ మోహనశాగస్త్రీ, భారత లతీబ్యాంకు నడపించు 

చున్న (శ్రీ వి. వెంకటరత్నం, చితలేఖన కళాశాలను 

స్థాపించిన @) గు[రం మల్లయ్య, శీ బజవాడ గోపాల 

రెడ్డి, ఈ కళౌశాలలోని విద్వార్గులే. ఈ కళాశాలతో 

కొంత సంబంధము కలిగి చెప్పుకోదగిన మరొకవ్య కి 

(శ్రీ కురుగంటి సీతారామయ్య. ఈయన సంస్కృతాం[ధ 

భాషలలో [పసిద్ధ పండితుడు. 

చిట్టచివరకు రాజకీయచా తావరణము [ప్రశాంతత 

చెందినది. కాని కళాశాలమాతము మూయ బడినది, 

స్వాతం|త్యము (పకటించబడినది. ఆంగ్లేయులు భారత 

చేశము విడిచిపోయిరి. ఒక విద్యాసంస్థను యుద్ధచివ్నా 

ముగాగాని, యుద్ధ కేంద్రముగాగాని నడపించుటలో 

సమంజసత్యము లేదు. ఈ లోపుగా విద్యాభివృద్ధిక్తై 

జీవితమంతయు పాటుబడిన కొందరు మీతులు ఈ కళా 

శాలను | పథమతరగతి కళాశాలగా నడపింతుమని అడిగిరి. 

ఇది ఒక్క కళాశాల ఆ స్తిని, సొమ్మును, సంరకించు 

టకు సరియైన మార్గ మనిపించినది. ఇటద్రైనను ఒక చిన్న 

కార్యనుగా వరదిగణింపబడరాదు. ఈ సంస్థను విశ్వవిద్యా 

లయము (తొక్కు పాతబాటలోనే, ఆ పద్దతులలో నే నడి 

పించుటకు ఇష్టము లేనివారిలో నేను ముఖ్యుడను. కాని 

నేను చివరకు ఈ అభ్యంతరము మానితిని. ఇప్పుడు ఈ 

(పిన్ని పాలుగా 
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కళాశాల అంధ విశ్వవిద్యాలయముతో అనుబంధము 

కలిగి, (పతి సంవత్సరము వేల విద్యార్థులకు శితణము 

ఇచ్చుచు పురోగమించుచున్నది. భారత దేశములో చదువు 

కొన్న వారినం ఖ్య 164%. వీరిలో 6% మా(తమే శుభ 

ముగా చదివి [వాయగలరు. అందులో ఉ% మాతమే 

చదువుటయందును, (వాయుటయందును ఉత్సాహము 

కలవారు. 96% జనమునకు ఉన్నత పాఠశాలలను, కళా 

శాలలను. పుస్తకములను, పరిక రములను, ఉపా ధ్యాయు 

లను, తదితర సామిని, సమకూర్చవలెను. ఈ భావి 

విద్యాభివృద్ధినిర్మాణ మునకు ఈ కళాశాల తగినవిధముగా 

ఉపకరించునని నేను భావించుచున్నాను. వీలయిన సహో 

యము లన్నియు కూడగట్టుకొని ఈ కళాశాల అభ్యు 

దయముతో [ప్రయోజనకర మైన సంస్థగా మన స్వరాజ్య 

ములో నేడు సేవ చేయుచున్నది. 
“భో. ప. 

ఆంధ్ర జానపద గేయ వాజ్మయము :- 

పద్యముకన్న పద మే ముందు పుట్టినదనియు, ఆ పదము 

గేయము) కూడ నాగరక తా పారంభమున మానవుడు 

సంతోమనమయమున చిందులు వేయుచు కూనరాగముల 

నాలపించుచు లయాన్వితముగా మనోభావముల వెలార్చు 

టచే, ఉద్భవించిన దనియు, సాహిత్య త_త్త్వజ్ఞుల అధి 

[పాయము, కొందరు పండితులు పనిపొటలుచేయు మాన 

వులు తమ కష్టము కనబడకుండుట కై అ్యపయత్నముగా 

నేవో మాటలు లయాన్వితముగా గేయరూపమున ఐహి 

ర్లత మొనర్చిరని శెల్పిరి. ఇం చేది సిధ్రాంతమయినను కవి 

త్వము ఉల్లాస మునకును కష్ట నివారణమునకును పుట్టిన 

దని భావింపవచ్చును. భారతచేశమున పూర్వమును, 

ఇప్పుడును జనపదములే కనుక ఇట్టి "గేయములకు పుట్టి 

నిండ్లును జనపదములే యగును. జానవదు అంచే [పచా 

రమున నుండుటచే ఇట్టి శియములకు జానపద గేయము 

లని సర్వసాధారణ మగు పేరు కలిగినది. జనపద, జాన 

పద శబ్దములు [క్రమముగా చేశ విభాగమునకును అందుండు 

(పజలకును మన (పాచీన వాజ్మయమున వాడబడినవి. 

జానపద  గేయములనే పల్లెపాట లనుటకూడ కలదు. 

జా, త్తరాహులు వీటిని లోకగీతము అందురు. ఇంగ్లీషులో 

వీటినే ఫోక్ సాంగు అందురు. ఇది జర్మను భావూ 
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జన్యము. పాశ్చాత్య 'దేశములందు సాహి త్యాభిమాను 

లును, మానవ శ్యాస్త్రవేత్తలును కడచిన రెండు శతాబ్ద 

ములనుండి ఇట్టి గేయములను, వాబ్బయమును "సేక్ష 

రించి పరిశళోధనములు చేయుచున్నారు. ఆయా జాతుల 

సనంస్క్బతులకును, భావూసాహిత్యములకును ఇట్టి గయ 

ములే మూలకందము లని వారలు అభ్మిపాయపడి 

యున్నారు. 

జానవద గేయమునకు ముఖ్యలతణములు |. అజ్ఞాత 

క_ర్తృకత్వము లేదా సామూహిక కర్త్రృకత్వము 
2 సీరరూపరాహిత్యము, వి, రచనా కాలము తెలియక 

పోవుట, 4. మౌఖిక [పచారము, ర్, అకృతక ఇ రి, 

6. గేయత్వము, 7. ఆశురచన, ర. పునరావృత్తి, 9. జన 
సామాన్య పరిచిత వస్తువు. (పతి గేయమునందును ఈ 
లక్షణము అన్నియు ఉండనవసరము లేదు. కాని ఈ 
లక్షణము అన్నింటికి కూడలియగు [పథాన త _త్తము_ 

అజ్ఞాత శిల్పము, సార్వజనీనత ఉన్న చాలును. కనుక 

(పా_క్తనమానవుని మనోగత భావ వ్య క్రీ కరణములును 
లయాన్వితములునగు నుడుగులును, అఖండ పాండితీమండీ 
తుల జనా మోదముగల పదకవితలును, జానపద గేయ 
ములే అగును. ఒక్కా క్క లక్షణమును బట్టి ఏది జానపద 

గెయమో, వది కాదో, నిర్లయించుటకన్న సాహిత్య 

తత్త్వము ననుసరించి కవిత్వము నంతటిని రెండు పెద్ద. 

విభాగములుగా చేయవచ్చును. ఒకదాని తత్త్వము జ్ఞాత 
శిల్పము. మరియొకదాని తత్త్వము అజ్ఞాత శిల్పము, 

మొదటిది భావుకుడయిన కళాకారుని (పయత్న మున 

తీర్చి దిద్దబడినది. రెండవది జానపదుని సృష్టి, మరియు 

అ[పయత్నముగా ఒకనోటినుండి ఇంకొక నోటిశెక్కి ఒక 
[బాంతమునుండి ఇంకొక [పాంత మునకు [పాకి తనకు 

తానే రూపు దిద్దుకొన్నట్టిది. మొదటిది ఏక క_ర్త్రకము,. 
రెండవది అజ్ఞాత క_ర్పృకము లేదా అనేకక _రృకము, 
మొదటిది నాగరకశా మందార సౌరభ్య సంవాసితము. 

రెండవది | పాకృతత్వ పృథ్వీ గంధబంధురము, మొదటిది 
రెండవచదాని (క మపరిణామ వికాసరూపమని విజ్ఞుల అభి 

[బాయము, ఆం|ధక విత్వము కూడ ఇట్టి [కమపరిణామ 

మునకు వెలియెనడి కాదు. జానపద గేయములే . దేశ 
కవితగా పరిణమించినట్లు మనకు అనేకాధారములున్న వి. 
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భట్టు స్వయముగా తరువోజ, 

సీసము, గీతము, రగడ, ద్విపద, మధ్యాక్కర, తరువోజ 
మున్నగు దెశీయచ్చందములు కొన్ని జానపద గేయముల 
నుండోయే కొలది మార్పులతో పర్పడినట్లు భావింపనగును. 

జానపద సాహిత్యమునకు నిత్యజీవిత మును అలము 

కొను శక్తి పాచ్చు. ఈ వాజ్బయము కేవలము [వజా 

నీక మిచ్చిన కీలూతవలన నే కాలు నిలదొక్కుకొన్నది. 

నిత్యజీవితమందు వాడుకొనెడు వ్యావవోరిక భాష 

యందు సులభ శ లిలో సాధారణరీతిలో మనోభావములు 
వెలార్చునట్టి. ఈ "గేయములు జానపదులకు (పితిపా[తము 

అయినవి. ఇదిగాక, జానవద గేయములు ఆయా చేశము ' 

లందలి మతపరిణామములను, మన స్ట త్వములను, వీరుల 
ఉదంత ములను, పతీ వతల కధలను, అత్యాచారములకు 

గురియైనవారి. గాధలను, ఆచార వ్యవవోరములను, 

విశ్వాసములను, వినోదములను, విందులను, వేడుకలను, 

అన్యోన్యానురాగములను, నంయోగ వియోగములను, 

సౌందర్య సౌ భాగ్య ములను, సుఖదుఃఖ ములను, జూతీ 

యతను |పతిబింబించుటచే ఈ జానపద గేయములు, 

నిసర్షమనోహ రములుగా నుండును. జాతీయత నింతగా 
పుంజికొన్నవి కనుకనే ఈ పదకవితలు దేళికవితలుగా పరి 
ణతి నొందినవి. చేశీయులగు కవులు మార్గక'విత్వము సె 

తిరుగుబాటొనర్చి చేశీయేతివృత్తములను తీసికొని రే? 
చృందములందు దేశీయులకు అనువై నట్లు కవితను చెప్పిరి. 

"గేయసాహిత్యము చిర కాలమునుండి తెలుగునాట 

వృద్దియైనదనుటకు శిష్టకవులు పేర్కొన్న సమకాలిక 
గెయములే గొొవ్పసాత్యుము. గేయములన్ని యు మాతా 

ఛంద మున నుండును, నన్నయకు పూర్వపు శాసనము 

లందే మనకు దేశిక విశారీతులు కాన్సించును. నన్నయ 

మధ్యాక్క ర, 

మధురాక్క_ర అను వాటిని వాడెను. ' అంకమాలికలు, 

ఊయెలపాటలు, ఆలతులు, గెడుగీతములు, రోకటి. 

పాటలు మున్నగునవి నన్నెచోడుడు పేర్కొ నెను. ఈ 
చెయముల జాడ మన కథిక ముగా కనబడునది పాల్కు- 

రికి సోమనాథుని రచనలయందు. సోమనాథుని కవిత్వము 

నకు ఆధారము లానాడు |పజలు భ క్యు చేకములతో 

పొడుకొన్న గేయములేనట. “ఆతత బసవపురాతన భక్త 
గీశార్థ సమితియే మాతృక”.గాగ ఆతడు కవిత్వరచనకు 

అక్కర, 



కడంగెను. సోమనాథుడు రోకటిపాటలను, తుమ్మెద, 

(ప్రభాత, పర్వత, ఆనంద, శంకర, నివాళి, వా లేశు, 

గొబ్బి, వెన్నెల - ఇత్యాది పదములను పేర్కొ నెను, 

పగంటివారి కాలజ్ఞాన వచన ములందు తు మ్మెదపద ములు, 

వలవదములు, లెల్లెపాటలవంటిపి గలవు. లతణ కారులు 

ఉదాహరించిన నాచనసోముని జాజరపాట ఛందముననే 

ఇప్పటికిని తెలంగాణమున జాజరపాటలు కాముని పున్నమ 

పండుగు నందర్భమున జానపదులు పాడెదరు. కేతన దళ 

కుమారచరిత మున మూలమందు లేని పాటల (పసక్తి 

కలదు, (శ్రీనాథుడు యతగానములను జాదుర (జాజర) 

లను తడవెను. మంచనశర్మ, టిట్టిభ సెట్టి యను మిత్ర 

ద్వయము ఓరుగల్లు చూడబోయి ద్విపద (ప్రబంధ మున 

వీరానీకమును పొడు వనితను, పరశురాముని కథలను 

పొడు బవనీల చక్రవర్తిని, కామవల్లీమవోలత్మీ కైట్ 

జారుల వలపును పొడుచు వచ్చు జక్కుల పురం ధిని 

కాంచెను. పోతన్న గోవిందుమీది పొటలు వినెను. కొరవి 

గోపరాజు వెన్నెలగుడి పాటను పేర్కొ నెను. తాళ్ళపాక 

అన్ననూచార్యుల వారు తమ కాలమందు వినబడుచుండిన 

జూనపదగేయముల మాదిరుల కన్నిటికిని నరిపోవునట్లు 

సంకీ ర్తనలను రచించి పెట్టిరి ఈయనభార్యయగు తాళ్ళ 

పాక తిమ్మక్క యొక్క కృతి సాగినది ఈపాట చాట 

యందే. చిన తిరువులాచార్యుడు పదములు వాయుటయే 

కాక సంకీర్తన లక్షణముగూడ రచించెను. జానపద 

గేయములు కాకపోయినను. తాళ్ళపాకవారి రచనలు 

గేయస్వరూపములను, వాటి పరిణామమును మాతము 

సూచించును. సంకీర్తన లతణమునందు ఏలలు, గొబ్బిళ్ళు, 

చందమామ పదములు, అర్ధ చం దిక లు మొదలగు గయ 

ముల లక్షణములు వివరింపబడినవి, దిగ్విజయార్థ ము 

బయలుదేరనున్న (శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు ఒక జానపద 

"గేయము కలిగించిన అపరిమితోశ్తేజనమును గూర్చిన 

ఐతిహ్యము అంద శెరిగినదే. స్వయముగా ఆ మహారాజు 

(పాత ర్వేళల “నంధు యంత నతిక్ప[త్ఫోద్లీత యౌ 

ఘము” ల్వినెను. రుదకవి స్నుగీవవిజయమను యత 

గానమునందు వివిధములగు గేయఫణుతులు కాననగును. 

దామెరల వెంగళభూపాలుడు జాజరపాటలను, ధవళము 

లను కల్యాణపు పాటలను చేర్కొ_నెను, కదరీపతి నాయ 
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కుడు “నువ్యాలు న్ఫోభన ములు ధవళాలు న్మొదలయిన 

పొటిలే కాక పలపదములు, రాట్నముపాటలు, పరశు 

రాముని పె పాటలు తడ వెను. నాయకరాజుల కాలమందు 

రంగాజి, విజయరాఘవ నాయకుడు 

మొదలగువారు పదకవిత లల్లిరి, భ|చాచల రామదాసు 

రామభ దాంబ, 

'పాడినపాటలు జానపద గేయ ములుగా (ప్రచార మందినవి. 

కే తయ్యపదములు, త్యాగ రాజకీ ర్హనలు కర్హాటకసంగీత 

సరస్వతికి తలమానికములై. వరలినవి. ఎలకూచి బాల 

సరస్వతి, కంకంటి పాపరాజు, గోగులపాటి కూర్మనాథ కవి 

ఆలూరి కుప్పన మున్నగు పండితక వులుకూడ పదరచనము 

నకు దోవాద మొనర్చిరి. వీరి కవిత్వమంతయు పదక విత్వమే 

మొనను [పౌఢ మైనది. ఇది 'దేశసారస్వతమున కేరును, 

"గేయ కవితా పరిణామమును కనుగొనుటకు కూడ ఉపక 

రించును. 

త్యాగరాజు తరువాత స్వయముగా జానపదులు 

రచించినవి లేదా జనపదములందు |[పచారముగాంచిన 

గేయము లశేకములు మనకు దక్కిన వనుకొనవచ్చును. 

కొన్ని కాలగర్భమున కలిసిపోయి యుండును. ఏ వాబ్మ 

యమునకును ఈ విపత్తు తప్పినది కాదు, భ[దపరచెడువా 

రుండినచో యాగంటి లత్మయ్యగారి వచనములవంటి 

అతి [ప్రాచీన గేయములు మనకు మరికొన్ని యైనను 

దక్కియుండును. (పాత తాళపత్ర గంథములందు అచ్చ 

టచ్చట కొన్ని పొటలుమూ తము కన బడుచున్నవి, 

ము[దణ సౌకర్యములు కలిగిన తరువాత ఈ గేయ 

వాజ్బయము కొంత ము[దింపబడినది. ముద్రిక గేయము 

లందు అధిక భాగ మాధునిక మే. మౌఖిక [పచారమున 

నున్న చిన్నచిన్న గేయములు ఆధునికు లగు ఉత్సావా 

వంతులు సేకరించి [పకటించుచున్నను సేకరింపవలసినవి 

(పకటింపవలసన వి ఇంకను పెక్కు_లున్న వి. వాటినం ఖ్య 

లతల - శెక్కును, వాటి చావుపుట్టుకలు, పెరుగుట 

విరుగుటలు జానపదుల జివ్వోంచలములందే జరుగు 

చున్నవి. పగీత మెప్పటిదో, ఎన్ని యెన్ని మార్చుల నంది 

నదో శెలిసికొనజాలము. 
ఇట్టి జాతీయ సంపదనుగూర్చి తొలిసారిగా ఆం(ధ 

లోకమునకు పరిచయము కలిగించినవాడు (బెను 

మహాశయుడు. ఆతని తరువాత ముప్పదేండ్లకు మరల 
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నొక పాశ్చాత్య పండితుడు తొలిసారిగా జానపద గేయము 

లను సేకరించెను. ఆయన జె. ఎ. బాయ్ల్ గారు. తరు 

వాత ఇరువదియవ శ తాబ్ది [పారంభ మున ఉత్సాహవంతు 

లగు వండితులును, [వచురణ కర్తలును ఈ గేయములను 

సేకరించి [పకటించిరి. | 

ఇప్పటికి లభించిన ముదితాము[దిత జానపద గేయ 

ముల నన్నింటిని విమర్శన సౌలభ్యమున_కై కొన్ని 

భాగములుగా విభజించుకొన వచ్చును. 

పౌరాణిక గేయములు: జానపద గేయములుకూడ 

మన శిష్టసాహిత్యమువలెనే వివిధ పురాగొతివృ_త్తములు 

కలవి, బహాంళ (వృ్వదారమందున్న పి, అనువాదములగు 

రామాయణ ఛారశాది గంథములందు మూలమున లేని 

కథలు "పక్కులున్న వి. అట్టివి జానవద 7గయములందుకూడ 

నుండుటచే ఇట్ట కూర్చులు సంస్కృత మునుండి ఆం| థాను 

వాద మొనర్చిన శిమ్టులు చేసిన తరువాత ఆగాథలు వినిన 

జానపదులు వాటిని స్వీకరించిరో లేక జానపదులలో 

[పచారమందున్న ఈ మూలాతిశాయి విషయములు 

తమకు రుచించుటచే పండితులు చేపట్టిరో ఇదమిత్ధముగా 

చెప్పజాలము. జానపదశేయములలో మనము శిష్ట 

సాహిత్యమందున్న (ప్రసిద్ధ పౌరాణిక గాథలన్నియు 

చూడగలము. పొారాణిక గాథల పె జానపదులకు అమిత 

మెన భక్తి కలదు. రామాయణ భారత భాగవతాదులందలి 

కథ లును, అష్టాదశ పురాణములందలి (పసిద్ధ కోథలును 

జానపదుల చిత్తవృత్తి ననునరించి మలచబడినవి. కూచ 

కొండ రామాయణము, శారద రామాయణము, ధర్మపురి 

రామాయణము, రామాయణక థాను థారక్షవము, మోక 

గుండ రామాయణము, * సూక్ష్మ రామాయణము, 

నంశేప రామాయణము, గు శ్రెనదీవి రామాయణము, 

చిట్టి రామాయణము, (శీ, రామదండములు, రామాయణ 

గొబ్బిపాట, (శ్రీరామ జూవిలి, అడవి, శాంత, పెండ్లి, 

"సేతు... గోవింద నామములవంటివి రామాయణగాథా 

పాధ్ర; (పపూరములు. ఇంకను “విద్దికూచి రామాయణ 

మారుకాండముల నచ్యుత జాగరవేళ బాడి” నట్టి వెన్ని 
మృగ్యమెైపోయెనో ఆలియదు. ఇక రామాయణము 

నందలి కొన్నికొన్ని భాగములనే తెలుపునవి శాంతా 

కల్యాణము, పుత్ర కా మేష్టి "కౌసల్య బై కలు, (శ్రీరాముల 

ఉగ్గువాట, రాఘవ కల్యాణము, రాములవారి అలుక, 

నుందరకాండపదము, బుమల ఆ ళమము, 

విజయము, కోవెల రాయబారము, అంగద రాయ 

బారము, లకణమూర్భ, లంకాయాగము, గువా 

భరతుల అగ్ని [ప వేళము, (శ్రీరామ పట్టాభి మెకము, 

లవ్మణ దేవర నవ్వు, ఊర్మిళా దేవి నిద, కుశలాయకము, 

కుళలవకుచ్చెల కథ, కుళలవ యుద్ధము, వేపూరి (బతుకమ్మ 

కుశలవ పాట, పాతాళహోమము, శతకంఠ రామా 

యణము వంటివి అసంఖ్యాక ములు కలవు. ఒక్క 

సీతాదేవిని గురించియే - సీతపుట్టుక, సళాకల్యాణము 

సీత నత్తవారింటి కంపుట, సీత నమర్త, సీత శుభ గోష్టి, సీత 
గడియ, సీత వామనగుంటలు, సీతామ్మవారి అలుక, సీత 

వనంతము, నీత చదాగిలిమూతలు, సీత నురటి, సీత 

ముద్రికలు, సీత ఆనవాలు, నీత అగ్ని [ప వేశం, సీత వేవిళ్ళు 
మున్నగు పాటలు ఎన్నియో కలవు. సీతమ్మ చెర, మాయ 
లేడి పాట మున్నగునవి అము|దితములుగా నున్నవి. ఈ 
పాటలయందలి భావ, భావము, కల్పనలు జానవద 

వాసనను వెలార్చుచుండును. 
రామాయణగాథల తరువాత భారత గాథలు లెక 9వ 

దగినవి. నలచరి[త, దేవయాని చరిత్ర, సుభదా కల్యా 

ణము, సుభ ద సారి, ధర్మరాజు జూదము, | దౌపది వలు 

వలు పండుపాట, విరాటవర్వము, పద్మవ్యూహము, 

విశ్వరూపము, భగవద్గిత కథాగీతము, సావి త్రి బతుకమ్మ 

పాట, శశిరేఖా పరిణయము, గ యోపాఖ్యానము, పరా 

శర మత్స్యగంధి సంవాదము వంటివి జానపదుల నోళ్ళ 
యందు. (బతికియున్న భారత గాథలును, విరాట, కర్ల 

శల్య, పర్వములును, ఉత్తర, దథీణ గో గవాణములును 

పెద్ద పదములు, 

_ ఇటులే అనేకములయిన భాగవత గాథలను కూడ 

జానపదులు పాడుకొందురు. భక్తి శృంగారములవలె 

జానవదులను (శ్రీకృష్ణుని చిలిపిచేస్టలు మరింత పరవళు 

లను చేసినవి, భాగవతమునకు సంబంధించిన కథలందు 

(ప్రహ్లాద చరిత పదము, వామన విజయము, వామన 

చరితము, అంబరీషోపాఖ్యానము, గజేం[ద మోకము, 

శ్రీకృష్ణ జననము, శాళింగమడుగు పాట, (శ్రీకృష్ణుని 

చల్టులు, బాలక లీలలు, గుమ్మడు పాట, యళోధ 

ను|గీవ 
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కొంగపొట, _గోవికా(స్త్రల జల క్రీడలు, రుక్మిణీకల్యా 

ణము, చిలుక రాయబారము, సత్యభామ నరనము, 

రుక్మిణీ దేవి ముచ్చట, రుక్మిణీ దేవి సీమంతము, పారుజాత 

పల్లవి, ఉపాస్వప్నము వంటివి ముఖ్యములు, కుచేలో 

పాఖ్యానము, (భమర గీతలు మున్నగు పొటలు అము 

[దితములు. 

సత్య వారిశ్చం[ద, చంద్రమతీరేవి బతుకమ్మపాట, 

గోవు పాట, దత్తాత్రేయ జననము, దథయజ్ఞ ము, గంగా 

వివాపాము, గంగా గొరీ సంవాదము, సవతుల కయ్యము, 

ఈశ్వర భృంగి వాదము, మేనకా పార్వతీ సంవాదము, 

లత్మీ పార్వతుల సంవాదము, |తిపురానుర సంహారము, 

సురాభాం జేశ్వారము, మార్కండేయ జననము, సిరియాళ 

మవో రాజు చరితము. భల్లాణరాయ కథ, కొమీ రెల్లి 

మల్లన్నకథ, వరద రాజు పెండ్లి పాట, అండాళ్ చరితము: 

(శ్రీరంగ మహాత్మ కము, తిరుమం[తము పాట, దశావ 

తారముల పాట, లక్ష్మీదేవి సొగటాలాట, లజ్మీ దేవి 

వర్ణనము, వేంక కేశ్వరుల వేట, చెంచెత కథ, ఏకాదశీ 

మావోత్మ న్రమెః వరహావళతార చరితము, నూట యెనిమిది 

దివ్యస్థలములు, వేంక కేశ్వర మావోత్మ్యము వంటివి 

ఇతర పురాణములకును మాహోాత్మ్య్యములకును సంబం 

ధించిన గేయము లె యున్నవి. ఇట్టి గేయములందు 

అంతటను మనకు కన్చించునది జానపదుల తాచదాత్శ ము. 

మూలకథలకును గేయములందలి కల్పనలకును గల భేద 

మరసి దానినీ జానపదుల జీవితముతో పోల్చి చూ చిన 

జానపదుల చిత్తవృత్తులు వారికి ఆ యా పురాణపురుషుల 

యెడ గల అభిమానము భక్తి (ేమలు ెల్లమగును. 

2. చారిత్రక గేయములు :. జానపదగేయ వాబ్బయ 

మున చరి[తకు సంబంధించిన గెయములకు ఒక విశిష్ట 

స్థానము కలదు. వస్తువునందును, ౩ లియందును, కథా 

కథన పద్ధతియందును, తక్కిన జానపద "గేయములకన్న 

ఇవి భిన్నముగా నుండును, వీటినే వీరగితము అందురు 

కూడ, చారి|తక వీరగీతములు త త్తదుచిత వీరసంఘటన 

మేదియో జరిగిన వెంటనే ఉద్భవించును. ఆ సన్ని వేళ మును 

కన్నులార గాంచియో, చెవులార వినియో జానపదు 

డొకడు ఉద్వేగముతో గాన మొనరించును. ఆ పాట అంత 

టను |పాకిపోవును. ఇట్లు విన్తరించుటలో పాట యొక్క. 
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వస్తువు కాల|[కమమున మార్పుల నొందును. ఒక (కొత్త 

పాటయందు అభివ ర్హింపబడిన సంఘటనములకు (పాత 

గాన [పవాహమందలి సంఘటనలు తోడ 

ఊహిొంపరాని మార్పులు కలుగును. ఎప్పుడో లిఖిత మై 
పోయిన ఇట్టి చారిత్రక గేయములందు నినలైన చరి 

(తము లభించును, కానిచో ఇవి రానురాను మారిపోయి 

గుర్తించుటకు వీలుగాక అస్పష్టచరితములుగా పరిణ 

మించి మరికొన్ని దినములకు. పుక్కిటి పురాణములుగా 

కల్పిత కథలుగా మారిపోవును. చార్మితక వీరగేయము 

లకును తదితర జానవద గేయములకును 'ధ్యేయములు 

వేరు వేరు. ఉత్సాహోల్లాసములకు గాక వీరగితములు 

అవబోధమునశకె_ పాడబడును, ఆం(ధ దేశము తొలినుండి 

పీర్మపసువు. తెలుగువారికి వీరాభినివేశము మెండు. కను 

కాలపు 

కనే శెలుగునాట వీరపూజలు పాదుకొన్నవి. తదితర 

జానపద గేయములవ లెనే తెలుగుదేశ మున చారిత్రక గేయ 

ములు కూడ అసంఖ్యాక ములు గా నున్నవి. * తెలంగాణ 

నందే మియాసాబీ, సోమనా।ది, రామేశ్వరరావు, రాణి 

శంకరమ్మ, సవై వెంకట రెడ్డి, కుమారరాముడు, కర్నూలు 

నవాబు మున్నగువారి కథ లున్నోవని కీ. శే. సురవరం 

(ప తాప రెడ్డిగారు అనిరి. ఇవిగాకను సదాశివ రెడ్డి, వర్వ 

తాల మల్లా రెడ్డి, సర్వాయి పాపడు, బల్గూరి కొండ 

(లాయుడు ఇటువంటి తెలంగాణపు వీరుల కథలును బహుళ 

[పచారమందిన గేయములే.. .చార్మిత్రకముగా "పల్నాటి 

పీరుల కథలు [పాచీనములు. శ్రీనాథుని, జాలచం|దుని 

యుద్ధ మొక్కటియే ఇప్పటికి ము|దింపబడినది. (పాచ్య 

పుస్తక భాండాగారమున ఈ వీరుల కథలు అనేకములు 

వమూలుగుచున్నవి. కోళ్ళ పోట్లాట గోపు యుద్ధము, 

రాయబారము, యుద్ధ సన్నావాము, గురజాల యుద్దము 

పూర్వభాగము, కల్లు (పతిష్ట, బాలుని కథ, బాలుని 

యుద్దము, కన్నమనేని యుద్ధ ము గోపు సంసా. 

రము, కొమ్మరాజు యుద్దము, [బవ్మానాయని విరుగు 

వంటి కథలు పాఠఖీవములతో అందు కాననగును. పీకి 

తరువాత (పసిద్ధి కక్కినది కాటమరాజు కథ, ఎట్ట గొల్లలు, 

మందుచ్చవారు ఈ కథలను చెప్పుదురు. శ్రీనాథుడు 

(వాసినట్టు (పతీతిగల కాటమరాజు కథ లభింపలేదు. కాని 

“పినయెల్ల యనువాడు (పియము దీపింప వలనొప్ప 
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(శ్రీనాథు వచన పద్దతిని” యదుశాొ(న్ర్రమంతయుపా డెను. 

ఈ కాటమరాజు కథ, దీని కనుబంధముగా భట్టు రాయ 

బారము, కోటపాటి తాటివృక్షము తెచ్చు కథ, ఎజ్జగడ్డ 

పోట్లాటలు ముదింపబడినవి, కాటమరాజు కథకు నంబం 

ధించిన మరికొన్ని గేయములు అము[దితములు. గోరంత 

చారి త కాంళము కొండంత పురాణముగా పెరిగిన కథ 

లందు కుమారరాముని కథ అ్మగగణ్యము. “శెడ్డైచ్చె 

శెడ్డొచ్చె రెడ్డొచ్చె నమ్మా” అను చిన్న చారి[త్రక గేయము 
రెడ్డనాటి యశః పాభవములను (ప్రజా జీవితమును 

చాటునట్టిది, “రొండవీడు మనదేరా” అను గేయము 

(శ్రీకృష్ణరాయల కాలపు ఆం|ధుల పీర్యపతిభకు జయ 

పతాక, క థాస్థలము తమిళ దేశ మైనను తెలుగు దేశమున 

(వాకినకథ దెేశింగురాజుకథ. తెలుగువారి శౌర్యము 

అఖండ మని చేయెత్తి చాటునట్టిది బొబ్బిలికథ. వీర 

గేయములందు ఇంత సార్వజనీనతకలది మరి యొకటిలేదు. 
సిసలైన జానపద గేయమునకు ఉండవలసిన లతణము 
అన్నియు దీనికి గలవు, (పాంతీయముగా [పచారమందినది 

ెద్దాపురపు కోడిపంచెముల పాట. ఇరువడియవ శతాబ్ది 

[పథమ పాదమునకు చెండినది అల్లూరి సీతారామరాజు 

కథ, హై|చాజాదు స్వాతంత్ర్య నమరమున (పాణము 

లొడ్డిన విరుల చరిత్రములు ఇప్పుడిప్పుడే సము దత రంగము 
అట్లు వ్యాపించు చున్న వి. బంగారు తిమ్మ రాజుకథ, ఆరె 
౧ . 

మరాటీలకథ, బల్లూరి కొండ లాయునికథ, వర్వతాల 

మలారెడికథ వంటివి అస్పష్ష చారిత్రక ములు, జానపదుల 
౧ a DEA) 

దృష్టిలో శార్య పరాక్రమములనగా ఎట్టివో తెలిసికొను 
అ. | లు 

టకు ఈ చార్మితక పీరగేయములు తోడ్పడును. 
పారమార్ధిక గేయములు ; భక్తి, కర్మ, జ్ఞానమార్గములు 

మూుడింటికినినంబంధిం చిన గేయములు లకోవలతులున్న వి, 

భక్షి గయములను శైవ వైైన్షవము లని విభజించుకొన 
వచ్చును. పూర్ణ శె వుల తుమ్మెద పదములలో ఇప్పటికిని 

కొన్ని నిలిచియున్నవి. తాళ్ళపాకవారు, తే త్రయ్య, 
త్యాగరాజు వాసిన కీర్తనలు, పరిమళరంగని పదములు, 
ఘట్టపల్ల ధర్మపురి, ఛ[తపురి, జావళీలును సంగీతజ్ఞుల 

సామ్మైపోయినవి. అధ్యాత్మ రానూయణకీ ర్తనలు అటు 
నిటు (మొగ్గినవి, జానవదులందు అధిశాదరణము పొందిన 

వారిలో భదాచల రామచాసు అ|గేసరుడు, తూము 

నృసింహ దాను, వరాంకుళ దాను, నిట్టల [పకాళదాసు, 

తాటంకము వెంకటదానువంటి భక్తుల గేయములను 
హరిదానులు పొడుచు పొట్టసోసికొనుదున్నారు. గురు 

పూజాకీ ర్తనలు, రామనామము, రామనామ మావి 

త్శకము, భగవన్న్నామ సంకీ ర్హనలు, హారిభజనకీ ర్ర్తనలు, 

భజనకీ ర్తనలు, 
వారినామ సంక్షిర్తనలు, తీరునామములు, పాండురంగ 
బృందావన కీర్తనలు, భక్తిసార నంగహ కీర్తనలు, 
భజన మాల, కాలేషూ మస్తాన్ దేవుని కీర్తనలు, కునుము 
పారనాథ కీ ర్తనలు, భగవన్నామ సంకీ ర్తనలు, [భమ 

రాంబికాష్టకము, నూతనభ జన కోలాట కీ ర్తనలు, రాకమ 

చెర్ల కీర్తనలు, మున్నగు భజనక్రీ ర్తనల పు స్తకములందును 
(స్ర్రీలపాటల సంపుటము లందును, (శీ గంగాధరంగారి 

(పచురణము లందును, ఇట్టిభ కి సారన్వతము ముదణ 

మునొందినను, మే ఖిక్మపచారమున పాణములు నిలుపు 

కొనుచున్న గేయము లింకను కలవు. సంకీ ర్తనములు, 
పదములు, దరువులతోపాటు మేలుకొలుపులు, లాలి 

పాటలు, జోలపాటలు, కోలాటములు, మంగళ వోరతు 

లును భక్తి గేయములలో చేరిపోవును. కోలాట పాట 
లందు మధురభ క్షి మెండు. వీటిలో సంగీత సాహిత్యము 
లతోపాటు కొంత నృత్యముండును. పాల్కురికి 

పేర్కొన్న [వభాతపదములు మేలుకొలుపు లై యుండును, 

మేలుకొలుపులనే భూపాలము లందురు. ఇవి భూపాల 

(శ్రీరామ భజనామృత నంకీ_ర్లనలు, 

రాగమున బాడబడుట సాధారణము కనుక వీటికి ఈపేశే 
వచ్చినది. వేదాంత వరములగు మేలుకొలుపులు కూడ 
కలవు. కృన్ణవరమగు మేలుకొలుపులందు మధురథ క్తి 
కాంచనగును. మంగళహారతులు అన్ని దేవతలకు సంబం 

ధించినవి కలవు. ఇవి వర్తనరూపమునను సి) తరూప 

మునను, సేవారూపమునను భక్తి వేదాంత శృంగార 
రూపమునను ఉన్నవి, 

భ క్రి గేయముల వలెనే వేదాంత గేయములు కూడ 
చెక్కులు గలవు. తత్త విషయములు కలవగుటచే ఇట్టే 

గయములకు తత్త్వములను సేరుకూడ కలిగినది. ఈ 
తత్త్వములు అధికముగా న_ద్ర్వ్వైత వేదాంతవరములు. 
త_త్త్వములను (వాసిన వారును [ప్రచారము చేసినవారును 
అధికముగా [బాహ్మణేతరులు. అద్ర్వైతమున జీవబహ్మై 
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క్యము (సతిపాదితమగుటచే సంఘవ్యవస్థ యందున్న 
ఎక్కువతక్కువలు. వేదాంత. విచారమున నుండవు. 

కనుక అధికారులు బోధనమునకై, అనధికారులు సంతు 

ఫ్ట్కె ఇట్టి పాటలు పాడుట యాచార మైనది, అగవర్ష 

ములవారి వర్ణా(శమాచారవిధులు పూజా పురస్కార 

ములు |పవచనములు మున్నగునవి కొన్నిత త్రము 

లందు గర్హి ంపబడుట కాననగును, త_త్త్యములందు కొంత 

మర్శక విశ్వము కూడ కలదు. పగంటివారు, పోతులూరి 

వీర బహ్మాము, వేమనయోగి, సిద్దప్ప, శేషాచలస్వామి, 
పరశు రామవంతుల లింగమూర్తి, భోజచదాను, ఎడ్ల 

రామదాసు మున్నగు అనుభవజ్ఞులైన యోగులెందరో 

త_త్త షములను, వేచాంతగేయములను (వాసియున్నారు. 

సీతపాట, నారాయణ శతకము, రామరామ శతకము, 

ఆత్మబోధామృత తత్త్వములు, కవిపమాణ తత్త్వ 

కీర్తనలు, కాలజ్ఞాన త_త్త్యములు, కుద్ధనిర్గుణ తత్త్వ 
కందార్థ దరువులు, తారకామృతసారము, (శీరామగీత, 

గురుజ్ఞానామృత ము, వేదాంత కుచ్చెలకథ, [దిహ్మోనంద 

కీర్తనలు ఇత్యాది ముదిత |గంథ ములందలి గేయములు 
జానపదుల నోటి కెక్కినవి. సాధారణముగా ఈ త_త్త్యము 

లందు రాజయోగము, అచలవేదాంతము, గురుభ క్రి, 

నీతిబోధము, సంఘసంస్కార పరాయణత్వము, వర్షా 

(కమాచార నిరానము,. వై రాగ్యబోధనము, అహింన, 

స్మ్యత్చవ_ర్తనము మున్నగు విషయము లుండును. 

పురాణో క్రముగా నున్న కర్మ కాండయు, [వతములు 

నోములు మున్నగునవి అందరి అందుబాటులో నుండుటచే 

అట్టి వాజ్బయముకూడ బాగుగా [పచారమందినది. ఇట్టి 

కర్ణ కాండ (ప్రులకు మిక్కిలి అభిమానపా|త్ర మగుటచే 

(శ్ర్రలపొటల రూపమున నే ఇట్టి వాజ్బయము అధికముగా 

గలదు. నన్నయనాటినుండి మన క్రీ నోములు [వతములు 

ఉన్నటులు కాననగును. ఇవి ప్ర్రలకును చాతుర్వ ర్థ్యముల 

వారికిని పూజాధికారము కల్చించుటకు ఉద్దేశింపబడినవి. 

వీరశైవ వీరవై సవ మతోజ్ఞంభణ ఫలితముగా ఇట్టి 

సంస్కారమునకు తావులభించినదని ఊహింపనగును. 

మదన ద్వాదశీ వతము, నిత్యచానము నోము, దీపదానము 

నోము, మోచేటి పద్దమునోము, చాతుర్మాస్య వతము, 
కృ త్తికదీపాలనోము, పెండ్రిగుమ్మడి నోము, * వరలత్మీ 

పాట, తులసినోము, లకవత్తులనో ము, శా మేళ్వరీ[వతము, 
| శావణళుక వా రపునోము, (శావణమంగళ వార వతము 

మున్నగువాటికి సంబంధించిన పాటలు అధిక [ప్రచార 

మందినవి. వీటిలో కా మేశ్వరిపాట [కీడాభిరామ కాలము 
గ న శ నుండి ఏినబశుచున్న ది. అగవర్ష్శములవారికి లత్మ గర్ 

| వతములు వ్వ 9 _(వతములు పూజలు ఉన్నటులే _ళూదులకు ఎల్లమ్మ, 
మెనమ్మ, పోచమ్మ, బాలమ్మ, మున్నగు మ్మదదేవతల 
పూజలు కలవు. ఈ దేవతల కొలుపులు పల్లెటూళ్ళయందు 

బవనీలు మున్నగువారు చేయుదురు. ఎల్లమ్మ యే శేణు కా 
దేవి. [క్రీడాఖిరామమున బవనీలచ్మకవ ర్శి “పరళురాముని 
కథ లెల్ట |పౌఢి బాడి” నట్టున్నది. 

స్త్రీల పాటలు: సంసారయా[తలో గృవాలమ్మీ శే అధిక 

(పాధాన్యము కలదు. అటులే గృహజీవనమున కవిత్వము 

నకును 'ప్ర్రలే అధికముగా ఆలంబనములు. ఇట్టి పాటలను 

'్రైలపాటలని పిలువవచ్చును. వీటిలో కల్పనకన్న వాస్త 
వికత హెచ్చు. మాతృత్వము నాధారముగ చేసికొని 
ఎన్నియో గేయములు పుట్టినవి. సంశానమునశై స్త్రీలు 
పడెడు బాధలు, నోచెడు నోములు, (మొక్కెడి 
(మొక్కులు, గ డాం|డ స్థితి, అట్టి పొాటలందు వర్జిత 

ములు, సంతానము కలిగినవెంటనే లాలిపాటలు, జోల 

పాటలు వచ్చును. ఈ పాటలందు తల్లులు తమ సంతాన 

మును రాముడుగనో, కృమ్ణుడుగనో, శంకరుడుగనో, 

సీతగనో, రుక్ష్మిణిగనో, పార్వతిగనో వర్శించుకొందురు. 

వివాహము నాధారముగా చేసికొని వెలసిన పెండ్లి 

పాటలు అనంతములు, కొట్నాల పాటలు, నలుగు 

పాటలు, గంధము పాటలు, క ల్యాణపు పాటలు, తలుపు 

దగ్గరవాటలు, బంతుల పాటలు, బువ్యము పాటలు, 

వధూవరుల పాటలు, అలక పాటలు, ముఖముకడుగు 

పాటలు, కట్నాలపాటలు, మిథునవిడెముల పాటలు, 

అవిశేణి పాటలు, అప్పగింతల పాటలేకాక (పతి స్వల్ప 
విషయమునకు.___ అనగా పనుపునకు, తిలక మునకు తలం 

టులకు, ఊయలకు, వసంతములకు పాొనుపులకు సంబం 

ధించిన పాటలుకూడ కలవు. అత్తమామల భక్తిని, పతి 

భ కిని, ఆడుబిడ్డల భక్తిని, తోడికోడం[డతో, బావ మర 
దులతో, ఇరుగుపొరుగు వారలతో మలగవలసిన రీతిని 

చెలుపు పాటలు కొన్నికలవు. అత్తల ఆరండ్లు, కోడం[డ 
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సాధింపులు, ఆడబిడ్డల ఘాతుక చర్యలు, మున్నగువాటిని 

ఆశ్రయించిన గేయములును కలవు. ఇట్టి (ప్రల పాట 

లందు సాంఘీక జీవనము సమ[గముగా కాననగును. 

శ్రమిక గేయములు : కవిత్వము ఉల్లాసమును కలి 

గించుటకేకాక కష్ట నివారణమునకు గూడ నుదయించు 

ననుట పలువురు సాహిత్య త_త్హ్వజ్ఞులు అంక గీరెంచిన విష 

యము. మానవులు (శమించునప్పుడు కష్టము కనబడ 

కుండుట కై, అలసిపోకుండుట క్రై, 

కూనరాగములు తీయుట లయాన్వితములగు నేవో 

మాట లుచ్చరించుట జరుగును. సామూహిక క _ర్హృత్వ 

మున అట్టి రాగములు మాటలు జానపద గేయము 

లుగా వరిణమించి వ్యా ప్తి గాంచును. _ విఏిధము 

లగు పనులు చేయు వారు ఆయా సందర్భములందు 

(శమాపనోదనమున కై పాటలు పాడుచుండుట కాంచ 

నగును. కొందరిట్టి గీతములను “పాటకజని సారస్వత 

మనిరి. కొందరు కార్మిక కర్షక గీతము అనిరి, ఇట్టి 

(మిక గీతములందు వస్తు వెద్దియెన నుండవచ్చును. 

వృత్తికి సంబంధించిన పాటలు, శృంగార "గేయములు, 

స్థానిక వృత్తాంతములు, వివాద గాథలు భక్తి 

గేయములు, మున్నగు తీరుతీరుల పాటలు |శమికులు 

పాడుకొందురు. శ్రమిక "గేయము లన్నియు సాధారణ 

ముగా వారివారి కృషికి నంబంధించిన లయకు నరిపోనున 

ట్లుండుట గమంనింపదగిన విషయము, (శమికుల వాటు 

లందు “లివిడో” స్ఫుటముగా ధ్యనించుచుండుట మరి 

యొక విశేషము. శరీర నుఖమునకు సంబంధించిన 

ఊపహాలు (శమికులకుఉత్సాహ మొసగును, కనుక నే విషయ 

వాంఛ ఇట్టి పాటలందు తరచుగా కాననగును. గారడి 

వానిపొటలందు ఆక ర్రించుటకువ లనే బరువులు లాడు 

పాటలందు శమాపనోదనమునకై బూతులు (పవేశించును. 

(శమికుల పాటలందు ఇట్టి బూతువాట లన్నియో కలవు. 

ఇట్టిపాటలు “"మఘుమఘుమాపాట” ల పేరుతో కొన్ని 

(పచురింపబడినవి.. 

బాలగేయములు : జానపద గేయ వాబ్బయమునందు 

జాల గేయములు ఒక వ త్యేకశాఖకు చెందినవి. ఇవి రెండు 

విధములు. జాలురకొరశై చెద్దలచే రచింపబడి తరతర 
ములనుండి వచ్చునవి ఒక విధము, బాలురచేత నే రచింపబడి 

అృపయత్నముగా 
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ఒక తరమునుండి మరియొక తరమువారి నోటి కండునవి 

మరియొక విధము. పెద్దలు పిల్లలకొ రకు రచించిన పాట 

లందుకూడ శరెండువిధము లున్నవి, పిల్లలను లాలించుట 

కును ని|దపుచ్చుటకును పాడెడు లాలిపాటలును జోల 

పాటలును ఒకతీరువి. పిల్లలనే వస్తువుగా [గహించియో 

లేక ఏవేని కథావిషయములనో, (పవంచమందలి మనో 

పహూరవియములనో [గహించి పిల్లల కానందమును గూర్చు 

టకై, ఆటలాడించుటకై, రచింపబడినవి ఇంకొక తీరువి, 

లాలిజోల పాటల భావములను పిల్ల లంతమా[తము అనుభ 

వింవరు. కేవలము అందలి సంగీతము వూ" తము వారిని 

నిదపుచ్చుటకో, ఊరడించుటకో ఉపకరించును. ఇక 

"రెండవతీరు పెద్దల పాటలు పిల్లలు కూర్చుండుటకు అల 

వాటు పడినప్పటినుండి నిచ్చెన మెట్లవలె [కమ కమముగా 

పెరిగి సిల్టలు తాము తలిదం|డులవలననో లేక ఇతరులగు 

పెద్దల వలననో విన్న పాటలు స్వయముగా పాడునంత 

వరకు సాగి ఆగిపోవును. ఆ పెన వారి సొంతకవిత్వ 

మారంభమగును. పెద్దల పాటలందు మొదట నాదము, 

తరువాత లయ, ఆతరువాత అభినయము పిల్లలకు అలవడు 

నట్లుచేయు [కమము కనుపించును. మొదటిది. ఆకర్షణ 

మును, శెండవది ఉత్సాహమును, మూడవది వారి శరీర 

మునకు శక్తిని కూర్చును. నాలుకా దేండ్ల వయసువచ్చు 

నప్పటికి పిల్లలు సొంత్తకవిత్వ మారంభింతురు. ఈ గేయము 
. లందును అెండులీరుల పాటలున్న వి, "పెద్దలను అనుకరించి 

వారిపాటలందు తమ కవిత్యమునుచేర్చి పాడుకొనునని 

కొన్ని. పూర్తిగా స్వకపోలకల్పితములు మరికొన్ని. 

మొదటిరకము పాటలు రానురాను అర్థవిహీనము లై 

పోవును. కనుకనే వీటిని Non-sense Rhymes అను 

చున్నారు. పీల్టలకొరకు పెద్దలు రచించినవి Nursery 

Rhymes అయినచో, పిల్లలు సొంతముగా రచించిన 

గేయములు Non-sense Rhymes అగుచున్నవి. నాలు 

గేండ్ల (పాయమునుండి పి ల్లలజీవితమంతయు ఆటపాటల 

మయమగును. ఈయాటలందును, మగపిల్లల ఆటలు వేరు 

ఆడపిల్లల ఆటలు వేరు. కొన్ని ఇరువురును చేరి ఆడుకొను 

నట్టివి. ఈ [క్రీడలను ఆధారముగా చేసికొని వాటికి తగిన 

పాటలు పెక్కులు బయలుబేరినవి. చెమ్మచెక్క, బిర్తి 

దిరుగుట, గుడుగుడుగుంచం, బుజబుజరేకులు, గొబ్బిళ్ళు, 



చిజ్జగో నే, కోతికొమ్మచ్చివంటి ఆటలతోపాటు పాటలును 

గలవు. | 

శృంగారగేయములు: జానపద పాజ్మయమున శృంగార 

రస [పధానము లయిన "పెక్కు గేయములు కలవు. ఇవి 

యెంత బహుళసంఖ్యలో గలవో అంత విరళసంఖ్యలో 

ముదింపబడినవి, ఇట శృంగారము పరకీయమా, న్వకీ 

యమా, ఉత్తమ నాయికానిషస్టమా లేక |పొక్ళతనిష్టమా 

అను చర్చలతో పనిలేదు. జానపదుల - (పొకృతుల _ 

వాజ్భయ మున శిష్టైలం కారిక వచనములు అంతటను 

పొసగవు. జానసదులు చితిం చిన సీతారాములు మున్నగు 

ఉత్తమ నాయికానాయకులకు నంబంధించిన శృంగారము 

కూడ పామరభావ సమన్విత మే. జానపదుల పేరిటనున్న 

వాజ్ళయమం దంతటను గోచరించునవి వారి భావములే 

కాని ఆయాపా[తముల భావములు కావు. ఎట్టి గేయము 

లం-దైెనను జానపదుల (పేమకలాపములు, సాంఘిక 

నియ మోల్లంఘన ములు, పరస్పరాకర్ష ణములే శాన 

నగును. జీవితము యథాతథముగ నగ్న కేజముతో 

భాసించును. కావ్యధర్మ మైన జా చిత్యవిచారమును, 

జా చిత్యపోషణో దేశ ముతో పా[తములకు మెరుగు పెట్టు 

పద్ధతియు జానపద గేయములందు లేవు. ఉదాత్తతయు 

నీచతయు, సభ్యశ్ళంగారము, శృంగారరసా భానము, నీచ 

శృంగారము, మొదలగునవి అన్నియు నొక దానితో 

త 
లిం “పేట పాపమ్మ, నల్రతంగాళ్ , ఎరుకల నాంచారి, వీర 

రాజమ్మ--ఈ గేయములందు ధర్మన్వభావులైన జానపద 
దంపతుల ఉత్తమళ్ళంగారము ధ్వనించుచున్నది. గంగా 

వివాహమున హరుడు దకిణనాయకుడు. నురాభాంజే 

శ్వరమున పరకీయ శృంగారమున్నది. వరదరాజువెండ్డి, 
ఆండాళ్ చరితము, వెంకశేశ్వర్ల వేట, చెంచెత కథ - 

ఇత్యాదులందు చక్కని శృంగారమున్నది. ఇట్టి గేయము 

లందు శృంగార మంగముగా నున్నది. శృంగారము 

[వధానముగాగల చిన్నచిన్న "గేయములు లకులసం ఖ్యలో 

నున్నవి. చల్ మోపహానరంగ, వెంకయ్య చం దమ్మపాట, 

నారాయణమ్మ పాట, సిరిసిరిమువ్వ, రంగం పదములవంటి 

కొన్ని వెద్దపాటలు అచైనవి. తెలంగాణమున కాముని 

పున్న మసనందర్భమున పాడునట్టి పొటలన్ని యు శృంగార 

కళా ఖండములే. 

అద్భుతకథలు : జానపదులకు అద్భుత రసాఖిని వేళము 

మెండు. సాధారణ విషయములందు అలౌకికములును, 

అద్భుతములు నగు కల్పనలుకూర్చి పెద్దచేయుట వారికి 

వినోదముతోపాటు భ క్రియో, భయమో, పెంపొందించు 

. కొనుటకు ఉపకరించును. దుర్భరమగు సంఘటనము కలిగి 

నొకటి బుజము లొరసికొనుచు. పోవుచుండును. ఐనను. 

ధర్మావలంబనముగల [పేమళ్ళంగారములళో ఒప్పు “గేయ 

ములుకూడ అనేకములు గలవు. రామాయణ గేయము 

లందు సీతగడియ, సీతామ్మవారి అలుక, సీతాదేవి వేవిళ్లు, 

ఊర్మిలాదేవినిద, సీతాదేవి అనవాలు మున్నగు పాట 

లందు సభ్యశళ్ళంగారమునకు వెలికాని మనోహారభావము 

లున్నవి. సుందరకాండ పదమున వీయాగ శృంగారము 

చక్కగా [పదర్శింపబడినది. భారతగాథలందు నలచరి త, 

. సుభ దాకల్యాణము, శళిలేఖభాపసరిణయము, చేవయాని 

చరితము శృంగారగేయములు. భాగవత కథలు అనేక 

ములు రసతుందిలములు. చారి తకగేయములై న దేశింగు 

రాజు కథ, బొబ్బిలికథ, సదాళివ రెడ్డికథ మున్నగు వాటి 

యందు ఆయా వీరదంపతుల శృంగా రము ఉత్తమ శేణికి 

చెందినదిగా కాననగును. లక్ష్మమ్మ, సన్యాసమ్మ, మండ 
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నప్పుడు కాని, అసాధ్యమగు విషయమును ఆకాంతీంచఛి 

అబ్బులు సాచునప్పుడుకాని, మానవాతీత శ క్రులుగల, 

'దేవతలో, మం[తదండ మో, భూత అద్దమో, వీజూక్ష్తర 

ములో, పావుకోళ్ళో అడ్డుపడి చిక్కును మంచుశెరవలె 

తొలగించిన నెంతబాగుండు నను కోరిక అసాధ్యమైనను 

మానవసహజ మే. ఇట్టి కోరికను ఆధారముగా చేసికొని 

(పాకృతులు అత్యద్భుత విషయములను అనేక కథలందు 

జోడించినట్లు కాననగును. అద్భుతకథలం దన్నింటికన్న 

అధిక పచారముగాంచినది జాలనాగమ్మకథ. దీని కథా 

రంగము మహబూబు నగరమందలి పానుగల్లు. ఇది 

(పొంతీయమగు రామాయణగాథ వంటిది, సమ్మరానంతటి 

అద్భుత కృత్య ములతో, అలౌకిక విషయములతో, నిండిన 

గాథ - కమ్మవారి పణతి _ పనల జాలరాజుకథ- ఈ కథా 

జీవము వర్తాంతర వివాహము. అద్భుత క థా గేయము 

లందు గాంధారికథ అ|గగణ్యము, పురాతనముగూడ. 

ఇటు లే ధర్మాంగద పాముపాట, కాంభోజరాజుకథ, 

బాలరాజు కథవంటి అద్భుత కథలు జానపదులకు భయ 



ఆంధ్ర జానపద గేయ వాజ్మయము 

భక్తులను గలిగించి సత్యధర్భముల కే జయము అను నీతిని 

చాటి చెప్పి, వారి జీవితమును దిద్దునట్టివి. 

కరుణ రసాత్మకములు : జానపదులు శృంగారము 

తరువాత కరుణాద్భుత ములకు రెండింటికిని సనమ పాధాన్య 

మిచ్చిరి. నిత్యజీవితమున దుఃఖము అధికమగుటచే 
తత్సభావమును సవాజముగా జానపదులు చి తింపగలిగిరి. 
దీనియందును వారికి శిష్టులకుండు ఆదర్శ దృక్పథము, 

లేదా, యౌచికీ విచారము తక్కువ, ఆయావ్య కుల 

శార్యమునకు ఉత్సాహము, దుర్మరణమునకు జాలి 

అను నీ ర0డు భావములును పామరులచే చారి చరిత్ర 

ములను హాడించినవి. ఉత్చాహము తరువాత జానపదులను 

సులువుగా ఆవరించినది జాలి. ఆంధ జానపద వాజృయ 

మున కరుణ ఫూరితములును చిత్త[ధుతి కారణములును 

నగు కథ అనేకములు కలవు. అత్త పెట్టిన ఆరడివలననో, 
కట్టుకొన్న భ_ర్షయొనర్చిన అశ్యాచారమువలననో, తోడి 
కోడం[డ అనూయచేతనో, ఇరుగుపొరుగువారి చౌొన్ష ష్ట్యము 
నలననో, దైవ దుర్విపాకమువలననో ఇడుములపాలైన 
(స్త్రీలకథలు జానపద గేయ . వాజ్మయ సము[దమందలి 

కన్నీటి కెరటములు. జరిగిన విపాదగాథలకు జానపదులు 
కొంత మావోత్శరిమునుకూడ జతపరచినారు. దేశీయేతి 
వృ_త్తములందు కరుణారసపూరిత మైనగాథ కన్య కామ్మ 
వారికధ. ఇది |పాచీన మైనది. కామమ్మకథ పిచ్చుకకుంట్లకు 
కల్పవృతము. జరిగినకథ జరిగినట్లుగా, హృదయవిదార 

కముగా, కరుణ రసపూరితముగానున్న కథలందు లవ్మమ్మ 

కథ అ|గగణ్యము. ఆమె సహనము, త్యాగము, తెలుగు 

జాతికి గర్వకారణములు, అవిఖ. _క్స కుటుంబమున క నిష్టులు 

పడడుబాధల సూచించునది సనాస్థసమ్మకథ. 

మండలపు చేరంటాలై న మండపేట. పొపమ్మకథ మరి 

యొకటి. కరుణరసాత్మక గాధలందు చేరంటాం| డగాథల 

కొక (ప్రత్యేకత కలదు, కామమ్మకథ,. పాపమ్మకథ, 

శృంగవరపుకోట 'యెరుకమ్మకథ, నన్యాసమ్మకథ, తిరుప 

తమ్మకథవంటి చేరంటాం|[ డకథలు ముదితము లై నవి. 
సతి ఆచారము నిషేధింపబడిన తరువాత విశేష |పయత్న 

గోదావరీ 

వలసవచ్చినట్టిది నల్లతంగాళ్ కథ. వీరరాజమ్మకథ పలనాటి 
సీమకు చెందినట్టిది. ఎరుకల నాంచారి, రాములమ్మ, 

సరోజిని, మూసిపొంగు కథలు “తెలంగాణమున (పేళ సి 

నార్జించినవి, 

హాస్యపు పాటలు: నాగరకులకు గల సుఖ దుఃఖాను 

భూతులు జానపదులకును గలవు. వీటి బావ్యాచివ్నాము 
లగు నవ్వు, ఏడ్చులునుగూడ కలవు. అట్టి నవ్వు జానపద 

గేయ వాబ్బయమున అచ్చటచ్చట చక్కగా (ప్రదర్శింప 

బడినది. శాంత గోవిందనామములందు బుమ్యశళ్ళంగుడు, 

అడవిగోవింద నామములందు కుంభ క గుడు, సూవ్మ 

రామాయణమున ళూర్పణఖవంటివారు చక్కని హాన్య 

మునకు ఆలంబనములుగా కనిపింతురు, సీత గడియ 

పాటలో హోస్య శృంగారములకు మైతి కలదు, సీతమ్మ 
పరిహాసోక్తులు * “వ్యాహారము "” నకు ఉదాపారణముగా 

చెప్పుకొనవచ్చును, ఊర్చిళా దేవి ని|దలో సీతాశాంతల 

సరస సంభావణము, (శ్రీరామ పట్టాభిపేకమున శంక 
రుని మాటలు ఉత్తమకోటికి చెందిన పోస్యముతో నిండి 
యున్నవి. శశిరేఖా పరిణయమున ఘటనా వికృతికిచెందిన 
హోన్యము కలదు. పల్నాటి పీరచరి[తమున వేళశ్యమాత 
వర్ణనము ఆకార వికృతికి సంబంధించిన వోన్యము, ఫీర్ర 
గేయములందలి యుద్ధభీరువుల వర్షనమున వా క్చేష్టలకు 
సంబంధించిన వోన్యము గలదు. కాటమరాజు కథలో 

భట్ల సంవాదమునందు వ్యాజస్తుతి “వ్యాజనింద, వ|క్రో క్తి? 
నర్మోకి, నీచోపమ, కాక్వాతీ వము మున్నగు నలంకా 

రములతో అర్థ సంబంధమగు వికృతిలో వాచ్యముగను 
వ్యంగ్యముగను వోస్యము భాసించును. గంగా గౌరీ 

సంవాదము, ఈశళ్వరభృంగీ సంవాదము, లకీ పార్య 

తుల సంవాదము, నవతుల కయ్యము, చెంచులక్ర్మికి 

కృష్ణునకు జరిగిన సంవాదము, చెంచెతకు అత్మీకి జరిగిన 

ముతో సవాగమనముచేసినట్టి చారు వీరందరును. ఇది యొక. 

విశేషము, "'పేరంటాం[డందరు (మొక్కులుతీ రు రనునది 

ఈ కథలందలి మరియుక విశేషము, తమిళ బేశమునుండి, 
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సంవాదము మున్నగు వాటియందు నర్మోక్తులు, చెప్పి 
పొడుపులు, వ్యాజో క్తులు కలిగిన హాస్య మున్నది. లకీ 

పార్వతుల సంవాదము; “మృదవముి నకును, సవతుల 

కయ్యము *నాళికొకును, . ఈశ్వరభ్ళంగి సంవాదము 
“అవస్పందితము”నకును ఉదావారణములు. కేవలము 

వోన్య పూరితము లగు గేయములు కొలదిగ నే ము[దింప 
బడినవీ. వేడుక చండి పాటలందును, (స్రీ డా 

జనానంద 



నవీన కల్యాణ పాట లందును, (స్త్రీల పాటల సంవుటము 

లందును చెండ్లికి సంబంధించిన వియ్యాలవారి హోన్యపు 

పాటలు కొన్ని 'వకటింపబడినవి. హాస్యపు. వొటలు అను 

పు న్తకములో వీరుతీరుల వోన్యపు పాటలున్నవి. తెలం 

గాణా జానపద గేయములందు చక్కని వోన్యపు పాటలు, 

వీటిలో హోస్యానుకృతులు కూడ కలవు. ఉద్దాత్యక మున 

కును, చలనమునకును చక్కని యుచాహరణములు అందు 

కలవు. జానవద సాహిత్యమున అధికేప గేయములు 

మాత్రము కొలదిగనే యున్నవి. వోన్య పాతములుకూడ 

స్వల్ప సంఖ్యాక ములు కలవు. జానపద. గెయములందు 

కనిపించునది మనజాతీయ వోన్యము, ఇందు సున్నితమయిన 

హాస్యముతోపాటు_ మోటగు వోస్యముకూడ కలదు. 

(స్త్రీల పాటలందు మృదువైై, సభ్య మైన వోన్య ముండును. 

ఇట్టివోస్యను జానపదుల నిత్యజీవితమును సుఖమయ 

ముగా నొనర్పుటకు దోహద .మొనగును. 

జానపద గేయముల వరుసలు: [పొజ్బన్నయ యుగము 

నుండి ఈనాటివరకును వినబశుచున్న మనదేశి చృందో 

రీతులు పదములే. సంస్కృతమునుండి వచ్చిన అకరగణ 

బద్ధవృ త్తములకు భిన్నముగా ఈచేశీయ రచనా రీకు 

లన్నియు లయానుగుణమగు నూతాగణ బద్ధములు. 

ఇట్టి దేశరచనములు ' కొన్ని తమిళ కన్న డాం[ధములకు 

సమానముగా నున్నవికూడ. తమిళమందథి “ఒరూడ 

మోనై” “కూరై మోనై” “కొడ” మున్నగు ఛంద 

ములకును, కన్నడమందలి భామినీ షట్పదికిని, భోగషట్ప 

దికిని, వార్థిక పట్పదికిని, లలితకును, మందానిలమున 

కును, ఛందోవతంసమునకును నరిపోపునట్టి "గేయములు 

ఆంధ జానపద వాబ్బయమున కలవు. మన ఛందో 

(గంథము లందున్న కొలదికొలత లచే జానపద గేయ 

వాజ్మయమును కొలుచుట అసాధ్యము. 

జానపద “ేయములందలి కొన్నిరీతులను మాత మే 

డేశికవులు తమచేతనైన వాటిని చేపట్టి దేశిచ్చంద 

ములుగా మలచుకొని రచనము లొనర్చిరనియు, వాటికే 

విన్నకోట పెద్దననుండి అప్పకవి వరకును గల లాకుణి 

కులు లక్షణము లేర్పరచిరనియును భావించిన సమం 

జసముగా. నుండును. మార్గ = దేశి యని సంగీతమును 

"రెండు తెగలుగా విభజించినప్పుడు భరతుడు, మతంగుడు, 

ఇంతకన్న 

AA3 

శార్జదేవుడు మున్నగువారు దేశిగానమున నెన్నియో 

తీరుల పాటలను పేర్కొనిరి. తెలుగువారి ఏలపదము 

ఆ సం గీతజ్ఞుల కెంతగా నచ్చినదో కాని వారందరును ఏలపద 

ములనుగూర్చి విశేషముగా (వాసిరి. మన జాజరపాటలే 

చర్చరీగీతము లై సంస్కృత కవుల కావ్యములకుగూడ 

ఎక్కినట్టు తోచును. కనుక దేశికవితలకు మూలములయి 

నట్టి జానపద గశేయముల ఛందోరితులను వేలకొలదిగా 

గణవిభజనము చేసి కాని, కొలదిపాటి కొలటబ్రద్దలచె కొలిచి 

గాని ఇతమిత్ధమని తేల్చిచెప్పుట కష్టము. నిజము విచా 

రించినచో ఆ జానపదుల (పాకృత వృదయములనుండి 

ఇన్నితీరుల ఛందములలో ఇన్ని గేయములు వెడలవు. 

వా శెన్నిపాటలు పొడినను వా శెట్టి మనోభావములు 

వెలార్చినను, (వేళ్ళవై లెక్కింపదగు కొన్ని వరుసలలో 

మాత మే వెడలినవనియే భావించుట లెన్స. కవిత్వా రంభ 

దశ, నాట్యారంభదళ, నంగితారంభదశ, ఒకచోటనే 

కలదు. ఆదిమానవుడు సంతోమపారవళ్య మున చిందులు 

(దొక్కినప్పుడు ముదితము అయిన ఆతని వొదాంకము 

లందే వీటి [పొరంభదశ కాననగును, అది గమనించినచో 

జానపద గేయముల రీతు లొకకొన్నియే యని మనకు 

స్పష్ట్రమగును. మూడు, నాలుగు ఐదు, ఆరు, పడు, 

ఎనిమిది మాతల ఆవృత్తులతో సాధారణముగా ఈ 

జానపద గేయములు నడచును. లేదా త్మిశ, చతుర, 

ఖండగతి, మి|శగతిలో జానపద గేయము లుండునని 

చెప్పవచ్చును. ఈ సూతముతో ఎన్ని లతల వరుసలనై న 

బంధింపవచ్చును. సీత చాగిలిమూతలు, సీత ముదికలు, 

తులసీదళములు, సువ్వాలలు, మేలుకొలుపులు, వరద 

రాజుపెండ్రి, కామేశ్వరిపాట వంటి వన్నియును, మూడు 

మాతల ఆవృత్తులతో (తిళగతి) నడచుపాటలు, కోలాట 

పాటలు, జాజరపాటలు, పిల్ల లపాటలు, గొబ్బిపాటలు, 

బొబ్బిలికథ, _చేశింగురాజుకథ, పారుజాతపల్లవి, సీత 

సమర్త వంటి పాటలు నాలుగేసి మాతల ఆవృత్తులతో 

(చతురశ్రగతి) నడచునట్టివి, సం చేప రామాయణము, 

గోవిందనామాలు, కో వెల రాయబారము, లమ్మణ దేవర 

నవ్వు, ఊర్మిళాదేవి నిద, ధర్మరాజు జూదము, అవిలేణి 

పాటలు, వినురురాయి పాటలు, రోకటిపాటలు--ా ఇటు 

వంటి పాటలు 'ఐదుమాతల ఆవృత్తులతో (ఖండగత్సి నడ 
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చును. పలపదములు సాధారణముగా ఆరుమా[తల అవృత్తు 

లతో నడచునట్టివి. కొన్ని మేలుకొలుపులు, గుమ్మడు 

పాట (ముత్యాలసరములు), ఏడుమా[తల అవృత్తులతో 

(మి[శగతి) నడచునట్టివి. బాల కీడలు, రామదాను క్రీర్త 

నలు కొన్ని ఎనిమిది మాతల ,ఆవృత్తులతో నడచినట్టి 

పాటలు, కనుక ఈ చిన్న నూతముతో వివిధ జానపద 

గేయముల రీతులను సులభముగా బంధింపవచ్చును. 

ఉపసంహారము : మన జానపదవాజ్బయ సంపద ఇప్పు 

టికే బాలభాగము లు_ప్పమె పోయినది. ఉన్నదానినైన 

భ|దపరచుకొనుట మన కర్తవ్యము. జానపద కవిశా 

రీతులను అందరికన్న రాజకీయపతములవారు ఎక్కుడుగా 

వాడుకొనుచున్నారు. వీరి ఆశయము కొనియాడ తగి 

నదే. స్వరాజ్యోద్యమమునందును, సంస్క రణోద్యమము 

నందును వెలువడిన గేయములు అనేకములు [పజల 

సామ్మైపోయినవి. తాత్కాలిక (ప్రయోజన మాళింపబడి 

నను వీటి పథావము మా[తము అనంతముగా వడినదని 

చెప్పు కొనక తప్పదు. పండితులు విమర్శకులు జానపద 

గేయములందున్న సాహితీవిషయములె త్తి చూపవచ్చును. 

' సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆ సంవదలో తనుకు కావలసిన 

అమూల్య మణులను పొందవచ్చును. నిద్ధవాస్తులై న రచ 

యితలు వాటియందలి వస్తువు (గహించి కల మందు 

కొన్నచో రవ్వలు రాల్చవచ్చును. జానవదవాజృ్మయ మున 

నుండు జాతీయములు, నానుడులు, వింతవింత పలుకు 

బడులు, శిష్టులు (గహింపవలనిన - అమూల్యసంపదలు 

నవ్యభారత పునర్ని ర్మాణమున వివిధ పణాళికా (ప్రచార 

మునకును, [పజాప్రబోధ మునకును జానపదకవిళారీతులు. 

అత్యంతము ఉపకరించునట్టివి. పాశ్చాత్ఫులును, జె త్తరా 

హులును ఈ మార్గమున ఎంతోదూరము సాగిపోయి 

నారు, జానపదవాబ్బయమున శెలుగువారు అభిని పళము 

కలిగించుకొన్నచో ఆంధ దేశమునకును, ఆంధభాషామ 

తల్లికిని, ఆం|ధ్రవిజ్ఞాన మునకును ఇతోధికమగు వికానము 

కలుగగలదు, 

వీ. రొ. 
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ఉత్తర అవాంశము, 20° జ తర అతాంశముల మధ్య 

భాగమునను /8ి - 89 తూర్పు రేఖాంశముల మధ్య భాగ 

మునను ఉన్నది. ఆం|ధ దేశమునకు ఉత్తరమున ఉత్కళ 
మవోరాష్ట్ర దేశములు, తూర్పున బంగాళాఖాతము, దకీణ 

మున |చావిడ కర్ణాటక చేశములు, పళ్చిమమున నూతన 
బొంబాయి రాష్ట్రము ఎల్లలుగానున్నవి. ఈ దేళవి స్హీర్హము 
1,10,260 చదరపు మైళ్లు. ఈ దేశమునకు ర్40 మైళ్ళు 
కీరభూమి కలదు. ఇందు 20 జిల్లాలు కలవు. హై(దా 

బాదు ఆం|ధ|పదేశపు రాజధాని. దీనిలో అంధ రాష్ట్ర 

[వొంతము, పూర్వపు హైదరాబాదు రాష్ట్ర మునందలి 

తెలంగాణము చెరియున్నవి. ఇందలి జననంఖ్య 8522. 

లతలు. 

ఆంధ్రులు = పూర్వ చరిత్ర : అంధులు చాల (పాచీన 

జాతివారు. ఐతరేయ [భావ్మణములో శున శృేఫుని కథ 

యందు వీరు "పరొనబజడియున్నారు. ఆ (బ"హ్మణము 

కీ. పూ. 1000 - 800 కాలము నాటిది. ఇచ్చట వీరు 
పుం, పుళింద, మూతిబ, శబర జాతులతో కలిసి చెప్ప 

'బడియున్నారు. ఈ జాతులవారు వింధ్యప ర్వత [పొంత 

వాసులు. రామాయణ మహాభారతములలో ఆం(ధులు 

చోళ, చేర, పొండ్యులతోకలిపి పేర్కొనబడిరి. భారత 
దేశమందలి రాజ్యములను వర్ణించు నందర్భమున పురాణ 

ములును, బౌద్ద [గంథములును ఆం|ధుల [పళంన చేయు 

చున్నవి. అగస్తు పడను మహార్షి ఉత్త రమునుండి దకిగా 

పథమునకు వచ్చిన ఆర్యుడని, అతడు తన ఖార్యయగు 

లోపాము[ దతో ీర్ధయా[తలకొరకు బయలుదేరి వింధ్య 

పర్వతములను చాటి ఆర్యులకు [తోవచూపె నని ఒక కథ 
యున్నది, 

ఆంధళబ్ద వ్యుత్ప త్తిని గూర్చి అనేక అభ్మిపాయములు 
కలవు. విశ్వామి(త మహర్షి యొక్క నూరుగురు .కుమా 

రులలో జ్వేష్టులగు సగము మంది. తమ తం|డి ఆజ థి ప 
(పకారము శున శృపుడను వానిని అన్నగా అంగీకరింప 

లేదనియు, అందులక్షై ఆత డలిగి వారిని “మీరు [పజా 
భతుకులు కండు” అని శఫించె ననియు వారే ఆం|ధులకు 

మూలపురుషు లె నట్లును ఐతివ్యాము కలదు. 

ఐతరేయ (బాహ్మణమున “అం|ధ' అను పదము నీచ 

జాతి పరముగా [పయు క మైన దనియు, . 'ఆఅంధధి అను 



పదము స్వచ్చమైన ఆర్యజాతి పరముగా పయుక్త మైన 

దనియు కొందరు తలచుచున్నారు. పురాణాదులందు 

చెప్ప బడిన ఆం|ధ రాజు అను క[తియరాజుచే పరిపాలింప 

బడి చాతుర్వర్ల్య వ్యవస్థతో కూడిన స్వచ్చమైన ఆర్య 

జాతి ఆం|ధజాతి అనియు వీరి వాదము. ఆంధ రాజు 

"పేరునుబట్టి ఆం|ధ దేశమని "పేరు వచ్చిన దనియు, ఆంధ 

దేశమున నివసించు ఆర్యులు ఆంధధులని "పేరు పొంది 

రనియు వీరు చెప్పుచున్నారు. తుషార జాతితో కలిసి 

ఆం(ధులనువారు అము నదీతీరమున వసించుచున్నట్లు 

వాయుపురాణము చెప్పుచున్నది. అతునదియన గా ఆక్ససు 

నది. ఇది హిందూకుమ్ పర్వత శ్రేణికి అవతల నున్నది. 

(శీమదామాయణ కథనమునుబట్టి విశ్వామి[తుడు తన 

పు[తులను - శపించిన వృత్తాంతము పుష్కర మేత సమీప 

మున జరిగినట్లున్నది. పుష గర శే[తము రాజపుత్ర స్థానము 

నందలి అజ్మీరునకు సమీపమున నున్నది. విశ్వామి తుని చె 

శప్కులెన ఆం|ధగణములవారు తూర్చ్పునకును, దకిణమున 

కును వ్యాపిం చియుందురు. ఫీరిళో కొందరు కరూశళ. 

దేశమునందు. |ప్రవేశించిరి. కంసుని పక్షమున (శ్రీకృష్ణ 

నితో మల్లయుద్ధముచేసి నివాతుడైన చాణూరుడు క రూళ 

.చేశమువాడు. ఈత డాం[ధ మల్లు డని హరివంశము 

"పీర్కూనుచున్నది: 

చంద్రగుప్తుని ఆస్ట్థానముననున్న [గీకు రాయబారి 

మెగా స్తనీను ఆం(ధుల రాజ్య నిసీర్ణమును, సై న్యబల 

. మును, చేశసంపదను వర్తించియున్నాడు. ఆంధ రాజ్య 

మున 80 దుర్గములు, నూరువేల కాల్బలము, రెండు 

వేల గుణ్బములు, ఒక వేయి పనుగులు ఉండెడివని ఆతడు 

[వాసెను. అశోకచ।క్రవర్తి శాసనములలో ఆం(ధు లాతని 

సామాజ్యమునందలి [పజలలో నొకరుగ పేర్కొనబడి 

యున్నారు. అశోక చకవర్తి కళింగమును జయించెను. 

కళింగము ఉత్కళ దేశములో ఒక భాగము, అశోకుడు 

ఆం|ధులను జయిం చినట్లు పశ్యక ముగ చెప్పబడి యుండ 

లేదు. కావున వారాతనికి మిత సామంతులై యుందురు. 

అశోకుని తరువాత మౌర్య 'సా[మాజ్యము దుర్చుల 

మయ్యెను. ఈ అదను కని పెట్టి ఆం|ధులు సర్వ స్వతంత్రు 

అరి. .ఆంధధ దేశమునకు |తిలింగ దేశము, వ(జభూమి, 

నాగభూమి, మంజీరదేశము, వేగిదేశము మున్నగు పెర్లు 
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(పాచీన వాజ్మయములో కాన్చించుచున్నవి. (శ్రీశైలము, 

చాతారామము, కాశేశ్వరము . అను మూడు (పసిద్ధ 

శవ శేత్రములీ దేళమునందుండుటచే దీనికి (తిలింగ 

సంజ్ఞ కలిగినని చెప్పుదురు. త్రిలింగ పదమునుండి యే 

తెలుగు అను పదము పుళ్లు నని పండితులు తెల్పుగురు. 

ఈ దేశమునందు వ జములుకల [(పదేశము లుండుటచే 

వ[జభూమి యనియు, ఇది నాగులను జాతివారి నిచానస్థాన 

మగుటశే నాగభూమి యనియు, ఇది మంజీరనది [పవ 

హించిన (పాంతమగుటచే మంజీర దేశ మనియు పేర్లు 

వచ్చినట్లు శోచును. వేంగి నగరము ముఖ్య పట్టణముగా 

నున్న కాలమున దీనికి వేంగిదేళమని ప్రసిద్ధి వచ్చియుం 

డును. ఆంధ దేశమునందలి భిన్నభిన్న [పాంతములకు 

పూర్వకాలమున నాడు, సీమ, ఆవోరము, రాష్ట్రము 

మున్నగు సంజ్ఞలు చెల్లుచుం డెను, వెలనాడు, కోనసీమ, 

కూడూరహోరము, కర్మ రాష్ట్రము మొదలై నవి ఆయా 

మండలముల పేళ్ళు. 

[కీ పూ. 4వ శ తాబ్దియందే ఆం|ధ రాజ్యము స్థాపింప 

బడినది. పురాణముల (పశారము ఆంధ విష్టువు అనెడు 

రాజు నిశుంభుడను దానవనాయకు నోడించి కృష్ణానది 

తీరమున (శ్రికాకుళము అను పట్టణమును రాజధానిగా 

చేసికొని రాజ్యమును స్థాపించెను. ఆం|ధ విష్ణువు సుచం|దు 

డను రాజుయొక్క కుమారుడు. ఆం|ధ్రవిమ్షవు జ్ఞాప 

కారము (శ్రీకాకుళములో ఒక ఆలయము నేటికి ఉన్నది. 

ఇచ్చట దేవుడు ఆం[ధనాయక దేపుడు. 

అటుతరువాత రెండు శతాబ్దుల కాలము పాలించిన 

రాజుల పేర్లు శలియవు. సంశాన విహీనతచే విచార[గస్తు 

డయియున్న దీపకర్షి అనురాజు ఒకనాటిరాతి ఒకకలను 

గనెను. ఆ కలను అనుసరించి మరునాడు దీపకర్ణి అర 

ణ్యములోని! పోయెను. అచ్చట ఒక సింవాము వై ఒక 

ముద్దుబాలుడు అతనికి కనిపించెను. అంతట తన జాణ 

ముతో రాజు ఆ సింహమును కొశైను. అది యతుడుగా 

మారి తనపేరు సాతుడనియు, శాపమువలన తాను సింహా 

ముగా మారితిననియు, ఆ పిల్ల వానిని దీపకర్షి మవోరాజు 

-పంచుకొనవలె ననియు తఆలియ జేసెను. ఆ బాలుడే సాత 

వావానుడై. సాతవావాన వంశమునకు మూలపురుషు 

డయినట్టు ఒకకథ యున్నది. శాతవాహనునే శాలివావాను 
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డనియు నందురు. భట్టి, పోలు స్తూపశాననమువలన రాజా 

కుబ్బీరకుడను నొక రాజు తలియవచ్చుచున్నాడు. ఈశానన 

లిపి అశోకుని శాననలిపిని పోలియుండుటచే కుబ్బీరకుడు 

[పొచీనుడని తెలియవచ్చు చున్నది, 

ఆంధ్ర శాతవాహనులు : ఆంధ శాత వాహనులచరి త 

కెలియుటకు అనేకసాధనములు కలవు. వీనిలో వాయు, 

మత్స్య, [బహ్మాండ పురాణములు, రాజుల శిలాశానన 

ములు, నాణెములు, ఆ రాజుల కాలమున రచింపబడిన 

(పొక్ళత సంస్కృత (గంథములు, అప్పటి శిల్బ నిర్మాణ 

ములు, అమరావతీ స్తూపములు, నాగార్జునకొండ స్తూప 

ములు, నాసిక, కన్సైరి, కార్లీ గువోాలయములు, విదేశీ 

యుల (వాతలు. ఇతర గాథలు ముఖ్యముగా పేర్కొని 

దగియున్న వి, 

నుమారు నాలుగున్నర శతాబ్దములు పాలించిన ఆంధ 

వాతచవాపానులు, పురాణములలో ఆం|ధ రాజు లనియు, 

శాసననములలో శాతవావాను' లనియు పేర్కొనబడి 

యున్నారు. ఈ రెండు ఆధారములలో కన్సడు రాజుల 

చేర్ణును సరిపోవుటచేత శెండును ఒకేవంశ మునకు . చెందిన 

రాజులకథ లని భావింపబడుచున్నది. శాతవాహన అను 

నది రాజవంశము పేరు, ఆంధ అను నది జాతి పేరు, పీర్రిన్తే 

ఆం[ధభృశ్యులనికూడ వ్యవహారించిరి. శాత వాహానుల 

జన్మ స్థానమును గూర్చి వివాదములు కలవు, కృష్టా, 

గోదావరీ నదుల మధ్యభాగమున తూర్పునముద 

తీరమును౦డి. వీరు క్రమముగా పళ్చిమముగా 

నాసికవరకు జయించి, దతీణాపథ చక వర్తులు అను 

"పీరు వహించి రని ఓక అభి పాయము కలదు. అట్లు 

కాక మొదట మవోరాష్ట్ర (పొంతమును పాలించి [కమ 

ముగా కృష్ణా గోదావరుల నడిమి (ప్రదేశమును స్వాధీన 
పరచుకొని పళ్చిమభాగమున తమ ఆధిక్యము తగ్గగనే 
తూర్చు[పాంతమునేపాలించి ఆంధదేశము అను నామము 

వారు దీని కొనగియుందురని -: మరియొక వాదము, 

అటులయిన వైఠను లేక (పతిష్పాన పురము చారి రాజ 

ధాని యగును. శాతవాపహాన రాజుల శాసనములు ' విసా 

రముగా మవోరాష్ట్రములో నే దొరకుటయు, తూర్పు 
సీమలో తక్కువగా కానవచ్చుటయు ఈ ఊహకు మూల 
ములు. కాని బళ్లారిజిల్లాలో ఒక భాగమునకు “సాత 
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వావాన వోరము అని వెరున్నట్టు మ్యాకదొని 
ఛాననము వలన తెలియుచున్నది. అందుచేత శాక్ర 

వాహనుల జన్నశ్ఞానము ఆ [పాంతమనియు, అచ్చటి 

నుండి తూర్పునకు పీరు ఏిజృంభించిరనియు మరి యొక 

మతము, 

అశోకుని శాననములలో రఠికులు, భోజకులు, పిటిని 
కులు, ఆం(ధులు, పుళిందులు మున్నగువారు ఆతని 

సా మాజ్యపజలలో చేరియున్నట్లు వర్ణింపబడి యున్నది, 

పీరితో రఠికులు మహారాష్ట్ర నివానులనియు భోజక్తులు 

వీదర్భవాసులనియు, పిటినికులు వై ళన్ [పాంతీయు 
లనియు, నుళిందులు వింధ్యాది గతులనియు పండితులు 

ఇక మిగిలినవారు ఆం(ధులు, పీరు 

దతీణాపథముయొక్క (పాొ_క్తీరవానులని అంగీకరించుట 
నులభము. లేనిచో వీరి జన్మన్థాన మైన [పదేశమును నిరూ 
పించుటశే వీలుండదు. ఆంధధులకు ఉత్తరమున కళింగ 
"దేశము వ్యా _స్తమై యుండెను. శాతవావానులు ఆం|ధు 

లలో నొక శాఖవారై ద&ణాపథముయొక్క (పొక్తీర 

మున మొదటినుండియు నివసించి రాజ్యని ర్మాణముచేసి- 
మౌర్యుల యనంతరము వళశ్చిమముగా విజృంభించి విద 

ర్భను మహారాష్ట్ర్రమును జయించిరనుట విశ్వసనీయముగా 

తోచుచున్నది. చివరికాలములో 
తూర్పుచేశము వైననే వారి కాధిపత్యము ఉం డెననుట 
స్పష్టము. అమరావతి = ధాన్యకటకము, వైఠను ఆ 

కాలమున ద్రసిద్ధి కెక్కిన రాజన గరములు. 

[ప్రకారము ఈ వంశమునకు చెందిన 

లి0 మంది రాజులు పాలకులై' యున్నట్లు విదితమగు 
చున్నది. వీరిలో మొదటివాడు శ్రీము ఖశాతవాహాొనుడు, 

ఈతడు [కీ పూ. 225 లో స్వతంతుడై యుండెను, 

2కి సం. ల పరిపాలన 

అయిన తరువాత అతని సోదరుడు కృష్ణుడు రాజయి 

చెప్పు చున్నారు. 

శాత వాపాన రాజుల 

పురాణముల 

అమరావతీ ఇతని రాజధాని. 

సాతవావాన రాజ్యమును నాసికవరకు వి న్లరింప జేసెను. 

ఇతని కాలములో నాసికలో (శమణుల కొక గువా తొలి 
పించబడెను.. చైత్యమొకటి కట్టించబడెను. కృన్ణశాత 
వావానుడు 158 నం, ల కాలము పాొలించెను. తరువాత 

_(శ్రీముఖుని కుమారుడు మొదటి. శాతకర్ణి చక్రవర్తి 
యయ్యెను, ఈయనభార్య నాయనికాబేవి, ఈమె నుహో 



" రాజు వోలుడు అనునాతడు 

రాష్ట్రవనిత. శాతకర్ణి అనుపేరు ఇతనికిని తరువాత 

కొందరు రాజులకును కలదు. “ఇాతకర్షివదమున కనేకము 

లయిన అర్థములు చెప్పబడినవి, కుట్టబడిన చెవులుకలవాడు 

అనుట యుక్తము, రాజులు యజ్ఞ యాగాది కతువులం 

దాన క్తి కలవా రగుటచే కుండలములు ధరించెడివారు. 

నానేఘాట్ శాననము ఈరాజుచేసిన యాగములను 

చెప్పుచున్నది. అతనికి “అ్యపతిహాతచ్శకుడు" అను బిరుదు 

కూడ కలదు, ఈ శాసనము శాతకర్ణి మరణానంతరము 

రాణియగు నాయనికాదేవిచే వేయించబడినది, ఈ కాలము 

లోనే కళింగరాజ్యమును పాలించిన చేతవంశపురాజు 

ఖాార వేలుడు శాతక ర్థితో పోరాడినట్లు ఖారవేలుని వోశ్తీ 

గుంఫశాననము (కీ. శ. 158) చెప్పుచున్నది. 
ఈ వంశములో తరువాత (పొముఖ్యము చెందిన 

రాజు రెండవ ఇాతకర్ణి, ఈతడు కీ. పూ. 152.96 నం. 

నడుమ పరిపాలించెను. ఈతడు మాళవమునుజయించెను. 

పదమూడవ రాజు కుంతలశాతకర్ణి మగధ_వై దండెత్తి 

క ణ్వవంళపు రాజులను జయించెను. వః త్స్యాయన కామ 

సూత్రములలో ఈ శాతకర్ణి పేరు వినవచ్చుచున్నది. 17వ. 

(పాకృత వాజబ్బయమున 

మిక్కిలి [వసిద్ధికెక్కి నవాడు. ఇతడు కవులను పోషించి 
అనేక (గంథముల రచింవ జేసెను. ఇతడు “గాథానప్త 

శతి” అన్ను [గంథ రాజమును సమకూర్చెను. ఇది మహో 

రాష్ట్ర) (పాకృత భాషలో 700 గాథలుగల గొప్ప 

కావ్యము. దీనినినే, నూనూగుమీసాల నూత్న యౌవన 
మున (శ్రీనాథ మవోకవి తెనిగించి యున్నాడు. - కాని 
అది నేడు ఉపలభ్యమగుట లేదు. బొదిన్స, కులపా, అమ 
రజి, కుమారిల, మకరంద సేన, (శ్హీరాజాది కవులచే 

వాయబడిన గాథ లిందు సంకలనము చేయబడినవి. అణు 

లకి, అనుపలబ్ది, "రేవు మాధవి మొదలయిన కవ 

యి|[తులు కూడ కొన్ని గాథలను రచించిరి. ఈ గాథ 

లలో అనాటి సాంఘికజీవితమును, [గామికుల (పేమ 

విలాసములును వర్ణింపబడినవి, శృంగారమే [ప్రధానమై 

నను ఈ గాథలు మంచి కావ్యసరళి కలిగి యున్నవి, 

హాలుడు భోజరాజుతోను, . (శ్రీకృవ్ల చేవరాయలతోను 

పోల్చతగినవాడు. లీలావతి అను కావ్యముకూడ అప్ప 

టిదే. వోలసాత వావానుడు సింహళ రాజపు |తియెన లీలా 
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వతిని | వేమించి “పెండ్తియాడుట ఈ కావ్యములోని ఇతీ 
వృత్తము, దీనికి కార్యరంగము (న_ష్ప్ర గోదావరీ తీర 
మున దసిద్ధిచెందిన భీమేశ్వర శే(తము, వహోలునీ కాలమున 

చెశాచిభాషలోకూడ కావ్యరచన సాగెను. గుణాఢ్యుని 

బృహత్క థా కావ్యము ఈ కాలమున నే వెలి నని 

భావింపబడుచున్న ది. 

హాలుని తరువాత కొంతకాలము శాత వాహానుల 

(పతిభ తగ్గినది. కీ. శ మొదటి శతాబ్ది (వారంభము 

నాటికి శకజాతివారై న వకహరాటులు లేక జూ తపులు 

మాళవమును మహారాష్ట్రమును జయించిరి, శాతవాహ 

నుల రాజ్యము తూర్పుభాగమునకే పరిమితమయ్యెను. 

ఇట్టుండ ఇరువదిమూడ వరాజగు గౌతమీ వు[త శాత క్ట 

శాతవావానుల |పతిభను తిరిగి (పతివ్వించెను. [కీ త 

78 = 102 నం॥ల నడుమ ఈతడు పౌాలించెను. ఈతని 

తల్గియగు గౌతమీ జాల(శ్రీ వేయించిన నాసిక శాననము 
ప్రకారము ఇతడు శకులను, పవ్హావులను, యవనులను 

జయించెను. యా తప నవాఫణుని వంశమును ఉన్మూలిం 

చెను. అతని వెండి నాణములె తన రాజముదను 

తిరిగి ముదింపించెను. ఉత్తర మవో రాష్ట్ర మును, కొంకణ 

మును, నర్మ చానదీ [పాంతమును, సౌరాష్ట్రమును, 

మాళవ పశ్చిమ రాజపుత్రస్థానములను గౌతమీ పు[తుడు 

వళపరచుకొనెను. కళింగముకూడ ఈతని రాజ్యమునచేరి 

యుండవచ్చును. “గౌతమీ పుత్ర ఇాతక ర్లికి “శాతవావాన 

కులయళ। పతిష్టాపన కరుిడనియు, “పక వావ్మాణుడు, 

“వక వీరుడనియు, మ్యతియ దర్పనాళక్రడనియు బిరుదులు 

కలవు. ఇతని కాలమునుండి రాజులు తమ తల్లుల పేర్లతో 

చేర్చుకొనుట వాడుక అయ్యెను. అందుచే నీతడు గౌతమీ 
పు[త శాతకర్ణి యని పిలువబడెను. 

గాతమీపు[త (శ్ర శాతకర్ణి తరువాత అతని కుమా 

రుడు వాసిష్టీవు త్ర (శీ పులుమావి వరిపాలించెను. 

ఈతని రాజ్యాంతమున శకులు ఉజ్జయినీ [పొంతమును 

మరల వశపరచుకొనిరి., శకులరాజు రు[దచాముడు శాత 

వాహన రాజులతో వివావాసంబంధము చేసికొన్నను, 

వారి రాజ్యమునుండి ఉత్తర కొంకణమును, నర్శడానదీ 

(పాంతమును తాను వశము చేసికొనెను. అమరావతి 

శాసనమును బట్టియు గుడివాడలో దొరకిన నాణెములను 

44] 
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బట్టియు, పులుమావి ఆం|ధ బేశము నంతయు పాలించినట్లు 

తెలియుచున్నది. 

తరువాత రాజులలో ముఖ్యుడు యజ్ఞశ్రీ యను 

నతడు. ఈతని నాణెములు గుజరాతు, కథియవాడు, 

బరోడా, మాల్వా, అవరాంత, మవోరాష్ట్ర ఆంధ దేళ 

ములలోను, మధ్య రాష్ట్రములో ను దొరకినవి. వీటినిబట్టి 

ఈతని 'రాజ్యవి న్హృతిని ఊహింపదగును. కొన్ని నాణ 

ములవై ఓడయొక్క చిితముండుటచే శాతవాహన 

యుగమున సము దయానము విసారముగా సా గెడిదని 

ఊహింపనగుచున్నది. తరువాతి రాజులు అంత పేరుగన్న 

వారు కారు. యజ్ఞ (శ్రీ) అనంతరము విజయ, శ్రీ), చంద శీ. 

పులోమావి యనుచారు శాతవాహన రాజ్యాధి కారమును 

పూనిరి, వీరు పరాక్రమవంతులైన పరిపాలకులు కాక 

పోవుటచే సా మాజ్యభాగములు వీరి వా స్తములనుండి 

జారిపోయి తుదకు శాతవాహాన సొ[మాజ్య మే కీ. థు 

220 |పాంతమున అస్తమింభెను. ఆంధ రాజ్యములోని 

సామంతులు స్వతం|[తు అయిరి, పశ్చిమమున ఆఖీరులు, 

నె బుతిని చూటువంశమువారు, తూర్పు [పొంత మున 

ఇత్వూకులు, ద&ణమున పల్ల వులు స్వతంత్ర రాజ్యములను 

స్థాపించుకొనిరి, 

శాతవాహనుల కాలమున ఆంధ్రదేశ పరిస్థితులు : పరి 

పాలన కొరకు సామాజ్యము వోరములు లేక అహోరములు 

(భాగములుగా విభజింవబజెను. -అహారములను అమా 

తులు పాలించిరి, అహారములు గామములుగా విభజింప 

ఒడెడివి, |గామములు [గామికుల పాలనలో నుండెడివి, 

నగరపొలన నాగరకుల [కింద నుండెడిది. కొన్ని మండల 
ములు సామంతుల అధీనములో నుండెడివి, వీరు మహో 

రథులు, మవోభోజులు అని పిలువబడుచుండిరి. మవో 

సేనాపతి యనునతడు నై న్యవ్యవవోరములేగాక రాజకీయ 

వ్యవహారములు కూడ చక్క బెట్టుట కలదు. ఇతర 

ఉద్యోగస్థులలో మవోతారక, భాండా గారిక, మవహోమా|త్ర, 

నిబంధ కార, అనబడువారుకూడ, కలరు. రాజులు ధర్మ 

మార్గమున పరిపాలన చేనెడివారు. 

సంభఘజీవనములో చాతుర్వర్ణ ర వ్యవస్థ యుం డెడిది. 

యవనులు, శకులు, పహ్హావులు మొదలైన విచేశీయులు 

సంఘములో కలిసిపోయి ఏదోయొక కులమువారమని 

చెప్పుకొ నెడివారు. (స్త్రీలకు సంఘములో (ప్రముఖస్థాన 

ముం డెను, (స్రీలు తమ భర్తల విరుద ములనుకూడ తను 

చేళ్ళతో చేర్చు కొనెడినారు. ' 

విదేశ వ్యాపారము, వర్తకము విరివిగా జరిగెడివి, 

తూర్పు తీరమున కంటకొన్సల, కొడ్డూర, అల్లోనెనె 

అనునవి ముఖ్య మైన రేవు పట్టణములు, పళ్చిమ పాంత 

మున భరుక చృము, సొవారా, కల్యాణ అను శేవులు 

'పేరుపొందినవి. వైఠళను, తగర, ధాన్యకటకము వ్యాపార 

కేందములుగా పసిద్ధి కెక్కినవి. 'దేళ మధ్య మునుండి 

వ్యాపించుచు మవోరాజ పథములు అను వెద్దబాటలు 

ఉండెడివి. వర్తకులు (శేణులుగా నేర్పడెడివారు. |శేణికి 

అధ్యతుడు గోష్టి. చే నేత, కమ్మరి, కుమ్మరి, వ|డంగి, 

తెలిక, మొదలయిన వివిధ వృత్తులవారు కూడ నుండెడి 

వారు. వివిధ వృత్తులవారి! వేర్వేరు (ణు లుం డెడివి, 

రాజులును, ధనవంతులును ఈ |శేణులకు తక్కువ వడ్డీతో 
ధనము నిలువచేయుటకు ఇచ్చుచుండిరి. ఈ [దవ్యము 

మీద వచ్చు వడ్డీతో చానధర్శములకు నిబంధనము చేయు 

టయు కలదు. ఇది ఈనాటి నవాకార పద్ధతిని ఒక విధ 

ముగా పోలియున్నది. నవహాపణుని అల్లుడును, ధర్మచింతన 

కలవాడును అగు బుషభ దత్తుని శాసనమువలన ఈ 

యంశములు తెలియవచ్చుచున్నవి. వ్యవసాయము ముఖ్య 

మెనవృ త్తి. మతసంస్థలకు భూములను చానమిచ్చు 

నాచారము కలదు. భూములనుండి పన్నులు వసూ లగు 

చుండెను. ఉప్పును తయారుచేసి అమ్ముట [ప్రభుత్వము వారి 

(పత్యేకమైన వాక్కు. 

రాజులు హిందూమతావలంబకులుగా నుండిరి, వారు 

యజ్ఞయాగాదులను చేచెడిబారు. శాతవావానులలో 

మూడవ రాజగు మొదటి శాతకర్ణి తన కుమారుని! 
"వేదిసిరి అను వేరు పెట్టుకొ నెను. జనులు శివునికూడ 

కొలిచెడివారు. స ప్పశతిలో పళుపతిని, గారిని స్తుతించిన 

భాగములున్న వి, 179 వ గాథలో గౌరి దేవాలయములు 

“పేర్కొనబడినవి. గణేశుని గణాధిపతి యనిరి. రాజులు 

వెదిక మతాభిమాను లై నను బొద్దమతవ్యా ప్తి ఆకాల 

ములో జరిగినది. భట్టిపోలు, అమరావతి, ఘంటనాల, 

గుమ్మడిదుల్టు, గుడివాడ, గోలి మొదలగు [పదేశముల 

లోని బౌద్దన్తూపములు ఆనాటివే. జౌద్భులు నాగరాజును 
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కొల్పుట గలదు. నాగులు న్తూవములను చుట్టుకొని (ప్రభు 

సందేశమును వినుచుండినట్లు శిల్పములు కలవు, 
శిల్పము, చితలేఖనము ఆకాలమున అభివృద్ధిగాంచి 

నవి. బౌద్ద న్తూపములు, వైత్యములు, వివోరములు, 
గువ్వోలయములు వెలసినవి. కన్సైరీ, నాసిక్, కార్డీ, భట్టి 
(పోలు, అమరావతి, ఘంటసాల, గుమ్ముడిదుల్హు, గుది 

వాడ, గోలి, కొండాపురం, గాజులబండ, ఫణిగిరి అను 

నవి ప్రసిద్దమయిన బౌద్ధ తే త్రములు. అమరావతిన్తూపము 
చుట్టును పాలరాతితో నిర్భింపబడిన [వా కారముం డెడిది. 

బుద్ధుని జీవిత ఘట్టములు శిల్పముగా రూపొం చెను. 

అజం తాలోని (పాచీన గుహలయందలి వర్షచితములు 

అప్పటి చిత కారుల నైపుణ్యమును తెలియ జేయును. 
శాతవాపానుల కాలము డ్రాకృత భామాభివృద్ధికి 

ముఖ్యమయినది. హోలుని గాథా స సప్తశతి మవారాష్ట్ర 

(పాకృత భాషలోనున్నది. లీలావతి మరి యొక [పాకృత 
కావ్యము, గుణాఢ్యుని బృహత్క థను గురించి ఈక్రింది 

కథకలదు, సంస్కృతములో పాండిత్యముగల తన 

రాణితో సమాన (వతిభను సంపాదించుటకు సాొత వాహన 

రాజు నంస్క్బృతమును నేర్చుకొని తన రాణిముందు తన 
(పతిష్టను. నిలువుకొ సెనని ఈ గాధవలన తెలియుచున్నది. 

ఈ సందర్భముననే శర్వవర్మ, రాజునకు ఆరునెలలలో 
సంస్కృతము నెర్చుటక్రై కాతం[త వ్యాకరణమును 
సంస్కృతమున రచించి తన [వతిన నెర వేర్చుకొ నెను, 
రాజునకు ఆరు నెలలలో సంస్కృతము శర్భవర్శ బోధింప 
గలిగినచో తాను సంస్కృృతమును, (పాకృతమును, 

దేశభాషను, వర్షింతునని గుణాఢ్యుడు శవథము చేసెను 

రాజు సంస్కృత మును ఆరు నెలలలో చేర్వగల్లుటచే, 

గుణాఢ్యుడు సంస్కృతే [పాక్ళత, 'దేశభాపషలను 

వర్జించి బృవాత్కథను వె శాచి భాషల్లో, చించెమ. 
తీ 

వె శాచి ఒకరకమయిన (పాకృత మంసురు' స హాత్కథ 

ఇప్పుడు లభించుట లేదు. వాత్స్యాయన కామనూ[తము 
లీ కాలముననే రచింవబజెను. వురాణములుకూడ ఈ 

యుగముననే రచింపబడెను. 

నాగార్జునాచార్యుడు :- ఆం(ధదేశమున కౌ ద్ధమత 

వ్యా స్తికి నాగార్జునుడు ముఖ్య కారకుడు. ఈతడు 

క్రీ. శ. 184 వ సం, న విదర్భలో ఒక (బావ్మాణ కుటుంబ 
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మున పుశ్లైును. పిన్న వయస్సునంచే వేదశానన్త్రములు 
ముగించి ఇతడు విద్వాంనుడు, కవి, త త్త్వవే _త్త అయ్యెను. 
కపిమల అను 1కి వ బౌద్ధ (పథాన గురువునుండి బౌద్ద 

ధర్మమును స్వీకరించి అతని తరువాత 14 వ వథాన్ 
బె 'ద్ధగురువయ్యెను. ఇతడు సింహాళమునుండి (పజ్ఞాపరిమిత 

సూత్రములను, చై_పుల్య సూత్రములను, హిమాలయము 

లోని వృద్ధ భిమువునుండి మహాయాన సూత్రములను 
తెచ్చెను. ఇతడు పది వేలమంది | బాహ్మణులను బౌద్దులనుగా 
మార్చెను. నాగార్జునుడు తాను నివసించుచున్న (శీవర్వ 
తమువై ఒక [ప యోగశాలను, ఒక (గంథాలయమును 

పర్పృరచెను. ఇతడు అమరావతి స్తూవమునకు బైటి 

(వాకారమును కట్టించెను, ఇతడు టి బెట్టు, చైనా జపాను 

లలో (పఖ్యాతివాం చెను, అశ్యఘోముని తరువాత వాజ్మయ 

సేవ చేసినవారిలో ఇతడు ముఖ్యుడు. ఇతడు 2% | గంథము 

లకుషైగా రచించెను. వానిలో ఈ [కిందివి ముఖ్యమైనవి. 
1. నువ ల్లేఖ యజ్ఞ (శ్రి) శాతకర్ణి కి అమూల్య మైన 

ఉపదేశము నిచ్చుచు నాగార్జునుడు దీనిని (వా నెను. నీతి 

పథము గొప్పతనమునకు ఆధారమనియు, ని ర్వాణపద్ధతు 

లగు (తిగుణములకతీత్రమగు జ్ఞానము, అష్టాంగ మార్గ 
_ ములు, చతురి ధ నత౧ములు ఇందుగలవు. తలి దం డు వ ట్ర్ ౧౧ 6 

లను భక్తి (శ్రద్ధలతో పోషించుచుండవలెననియు ఇందు 

గలదు. ల, (పజ్ఞా(ప్రదిప శాస్త్ర కారిక, లి, మహో పజ్ఞా 

పరిమిత సూత్రవ్యాఖ్య. ఇది కూన్యత్వమును బోధించును: 
ఆది శంకరులు మాయావాదమును నాగార్జునుని 

భూన్య వాదము ( బౌద్ధద ర్భనము) నుండి గహించెనందురు. 

[పపంచమునందలి జనులందరు అత్మ యొక్క ఉపస్థి 

త్యనుపస్థితులనుబట్టి ఆ స్టికులో నా_స్తికులో అగుచుండగా 
నాగార్జునుడు మాధ్యస్థ్యమును అవలంబించెను, ఆత్మ 

ఉండుట, ఉండక పోవుట అనునది దానిని చూచుట, చూడక ' 

పోవుట అను పద్దతుల్నవె ఆధారపడి యుండునను మాధ్య 

మిక వాదమును ఇతడు ఏర్పరచెను. ఇతని దృష్టిలో 

శూన్యత యనగా నిర్వాణము, నిబంధనములు లేని స్థితీ. 

దానిలో అన్ని విరుద్ధభావములు సమసిపోవును. 
ఆర్యచదేవుడు, _భావవివేకుడు, దేవబోధిస తుడు, 

బుద్దోవలితుడు, జయ ప్రభ అనువారు నాగార్జునుని శిష్యు 

లలో ముఖ్యులు. నాగార్జునుడు బెద్దమతములోని మవో 
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యూానశాఖకు (ప్రవక్తకు డాయెను, ఈతడు భక్తితత్వ 

మునుగూడ |ప్రతిపాదించెను. ఈతడు (శ్రీపర్వతము 

వైననే [క్రి శ. 194 సం.లో సిద్ధి పొందెను. ఆతరు 

వాత అసంవత్సరముననే నాగార్జునుని - మన్న నచేసిన 

యజ్ఞ (శ శాతకర్ణి కూడ మరణించెను. మరణానంతరము 

నాగార్జునుడు బోధినత్తుడుగా కీర్తి ంపబడెను, 

క్రీ. శ. 7 వ శశాబ్దమున 684 మంది సిద్ధులలో నొక 

డగు మరియొక నాగార్జునుడు రసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు 

ఉం డెనని తెలియుచున్నది. ఇతనిచే [వాయబడినట్లు తలప 

బడు రసరత్నాకరము అను రనాయనళా స్త్ర, (గంథ 

ములో శాతవాహానరాజుతోడి నంభావణము కనిపించు 

 చుండుటచే . దానిని బోధిసత్వ నాగార్జునుడే రచించి 

యుండునని కొంద రందురు. 

వివిధ రాజవంశములు : శాతవావానరాజ్యము చీలి 

పోయిన తరువాత ఆ స్థానమున అనేక రాజవంశములు 

వెలసినవి. పశ్చిమమున (మహోరాష్ట్రీమున) ఆభీరులను 

వారు పరిపాలించిరి. ఈశ్వరసేను డను రాజు ఈరాజ్య 

మును స్థాపించెను, ఈశ్వరదత్తుడు, వీరసేనుడు అను 

రాజులుకూడ పాొలించిరీ, ఆఫీరులు 67 నం. లు పాలించి 

నట్లు పురాణములు చెప్పుచున్నవి. 

చుటువంశపు రాజులు ; శాతవావాన. సా(మాజ్యపు 

నైరృతి |పాంతము (కర్ణాటకము) చుటువంశపు వారిచే 
పాలింవబడెను. వీరి రాజధాని “వనవాసి” లేక “వజ 

యంతి*, వోరితీపు త్ర విష్ణుస్మంద చుటుకులానంద శాత 
ఆర అత్య 8 కర్ణి, హోరీత్రీపు త్ర శివస్క౦ద వర్మలు ఈ వంళములొా 

వివాహానంబంధమువలన కదంబులకును, 

పల్ల వవంశ్లీయుడగు వీరక్రు*ర్ప్చుడు బంధువగుట చేత పల్ల వు 

లకును మధ్య ఈరాజ్యము కొరకు తగవు. శేర్పశెను. 
" చుటు రాజ్య ముపల్ల వుల వళమెనది. చుటువంళపురాజులు 

శాత వాహానరాజులవ లె శాత్రకర్ధి బిరుదును 'తాల్చి వారి 

వలెనే పాలించిరి. 

 ఇత్వొకులు (క. శ, 220 = 260): ఆం|ధచదేశమును 

శాతవాహనుల తరువాత . పాలించిన వంశములలో 

ఇజ్వాకు రాజవంశము ముఖ్య మైనది. వీరు కృష్ణానదీ 
లీరమునందలి విజయపురి రాజధానిగా మూడవ శశాబి 

నడుమ 52 సంవత్సరములు పరిపాలించిరి, ఈ వంశములో 

ముఖ్యులు, 

నలుగురు రాజుల వేర్లు జెలియవచ్చినవి, నాగార్జునకొండ, 

జగ్గయ్య పట, రామి శెడ్డిపల్లి (పొంతములలో లభించిన 

శాననములమూలమున ఈ వంశీయులను గూర్చి తెలీయు 
చున్నది. నాగార్జున కొండను (శ్రీ) వర్వతమనుట కలదు. 
వీరు పురాణములలోని ఇజ్వాకు వంశమునకు చెందిన 

వారనియు, దకీణ|పాంత మునకు వచ్చి స్టిరనివాన 

మేర్చరచుకొని రనియు, శాతవాహనులకు సామంతులై. 
పతనానంతరము స్వతంతు లై రనియు 

చరిత కారుల అభి పాయము,. నాగార్జున కొండ ళిథిలములు 

బయల్పడిన తరువాత నాగార్జునకొండ (పక్కనే విజయ 

పురి కలదని బుజువై నది. అల్లూరు శాసనము [పకారము 

ఇవ్వాకులు శాతవాహనుల పాలనలో మవోతలవరులుగా 

నుండిరి. శాతవాహానుల వతననమయమున వీరు స్వతం|త్రు 

లై_నట్లు తెలియుచున్నది. 

ఇత్వాకు రాజవంశమునకు మూణపురుషుడు వాసిష్టీ 

పుత్ర (శ్రీశాంతమూలుడు, (కి. శ, వివి౦0 _ 280). ఠః 

మహారాజు గొప్ప పరాక్రమవంతుడు. 6 యజ్ఞ యాగాదులు 

చేసినవాడు. కోట్లకొలది బంగారు నాణెములను, గోళత 
సహనములను దానముచేసినవాడు. ఇతడు వేలకొలది 

నాగళ్ళతో భూమిని సాగుబడిలోనికి తెచ్చెను. ఇతడు 

వైదిక మతాభిమాని. అయినను రాజవంశపు ('త్రలు 

బౌద్ధ మతాభిమానము కలిగియుండిరి. ఇతని ఇద్దరి 

రాణులలో నొకామె మాఠరీదేవి. సోదరీ మణులగు 

హమ్మసిరినిక, శాంతి(శ్సీలు బౌద్ద భితువులకు దానము 

చేసిరి. వారి [పో త్సావాముననే విజయపురిలో సెక్కు. 

బౌద్ద వైత్యనములును, విహారములును వెలిసినవి. 

(శీ శాంతమూలుని కుమారుడు మాళరీపుత (శ్రీ.వీర 

పురుషదత్తుడు (క. శ, విలి0 _ 250), తండివలె (పతిభా 

వంతుడుకాడు. ఐనను ఈతని కాలమున బౌొద్దమత మునకు 

తత్సామాజ్య 

B 

విశేవ (పాముఖ్యము కలిగినది, రాజవంశోపు ''్రులు 

చెక్కించిన శాసనములు నాగార్జున కొండపె కాన 

వచ్చును. మవోరాజు భార్యలు, మేన త్తలు మాత మేకాక 

సా మాన్య, స్త్రీలు సయితము బౌద్దభికు వులకు దానములు 

చేసి బౌద్ధ వివోర నిర్మాణమునకు తోడ్చడిరి. బోధి! శ్రీ) 
యను నామె రేవతుడను ధనవంతుని కుమా (రె. రెండు 
వైత్యగ్భహములను, ఒక వివోరమును ఆమె కట్టించెను. 
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ఆ కాలమున “పెక్కు బౌద్ధమత శాఖీయు లుండిరి, పూర్వ 
శెల, అపర శైల, బహ్ముకుతీయ, మహిశాసక (పభృతి 

శాఖల వా రుండిరి, బే"ద్దారామములను నిర్మించిన 

ఆ౦[ధ్రదశ చరితము -l 

వనవాసి మవోరాజును అగు విమ్దుస్క-ం౦దుని కుమా రను 

_ ఇతడు వివాహమాడి రాజ్యమును బడ "నెను. ఈ మొదటి 

వారిలో భదంతానందుడు ముఖ్యుడు. కృష్ణానది లోయ. 

[పాంతమున బ్ ద్ద శిల్పములు, కట్టడములు వెలయుటకు 

ఇత్వూకుల పొలనమే కారణ మయినది. 

వీరపురుష దత్తుని కుమారుడు, మహోరాజ వాసిప్పీ 

పుత బాహుబల శాంతమూలుడు. ఈతడు 11 సంవత్సర 

ములు పాలించెను (క. శ్ 250.260). రాజవంశపు స్త్రీలు 

ఇతని కాలమునకూడ బే"ద్దమతమునందు అభిరుచిని శద్ధను 

చూపిరి. అతని తల్లి భట్టి దెవి “దేవివివపోరము' అనుచానిని 

పూర్తి చేసెను. రాజుసోదరి కందచాల( శ్రీ) భికువులను 

సత్కరించెను. నాగార్జునకొండ బౌద్ద జె తములనుచూ చు 

టకు కాళ్ళీర, గాంధార, చై నాచేశములనుండి పలువురు 

నచ్చెడివారు. అప్పటి |పజాజీవితమును తెలిసికొనుటకు 

నాగార్జున కొండ శిల్పము లెంతయు నుపకరించును. 

మూడవరాజగు శాంతమూలుని తర్వాత ఇజ్య్వాకుల 

(పతిభ తగ్గెను, వారు బౌద్ధమతమునకు చేసిన సేవ చరి 

తలో చిరస్థాయి అయినది, ఇవ్వాకుల పతనమునకు 

కారణము బె"ద్ధమత సంస్కృతికి విరుద్దముగానున్న 

రాజవంశముల ఉద్ధతియే. పల్లవులు, బృ హాత్సలా యనులు 

శాలంకాయనులు, వీష్టుకుండినులు, అనందగ్ గ్రులు 

వె దిక మళాభిమానులు' 

పల్లవులు : := ఇజ్యాకుల వెంటనే ఆధిపత్యము వహిం 

చినవారు పల్లవులు. |కీ. శ. మూడవ శతాబ్దము మొదలు 

కొని తొమ్మిదవ శతాబ్దము వరకు కృష్ణా కావేరీ నదుల 

మధ్య భాగమును పీరు పొలించిరి. పల్లవు లెవరో నిరా 

రణచేయు విషయమున భిన్నాథి పాయములు గలవు. 

ఎట్లున్నను వీరు శక యవన పహ్లావులు అను విగేశ జాతి 

లోనివారనియు, ఉత్తర హిందూదేశమునుండి [కమ 

ముగా ధకిణమునకుసాగి ఇప్పటి గుంటూరు మండలము 

లోని పల్నాడు (పాంతములో వీరు స్థిరనివాస మేర్చ 
రచుకొనిరనియు కొందరు చెప్పుచున్నారు. ఈ అభి 

[ప్రాయము సమంజసముగా నున్నది. 
పల్లవ వంశములో చారి[తక పురుషుడుగా పరిగణింప 

పల్లవ వంశమునుగూర్చి మదవోలు, హీ రహడగల్టి, 

కందుకూరు [పొంతములలో దొరకిన (పాకృతశాననముల 

వలన తెలియుచున్నది. తరువాత రాజులలో ముఖ్యు 

డయినవాడు మహారాజ శివస్క-౦ద వర్మ లేక విజయ 

స్కందవర్శ. ఇతని తండి కంచినగరమును రాజధానిగా 

జసికొని అచటినుండి కృష్ణానదీ తీరమునుండి బళ్ళారి 

వరకు పాలించెను. మహారాజ శివస్మందవర్శ అనేక 

యాగములు చేసేను యువ మవోరాజగు బుద్ద వర్ణ 

యొక్క భార్య చారుదేవి నెల్లూరుమండలమున నారా 

యణస్వామి చేవాలయమునకు భూదానము చేసెను. 

పల్లవులు వైదిక మశాభిమానులు, కంచినగరము గొప్ప 

_ విద్యా శేందముగా ప్రసిద్ధికెక్కెను. గుప్త చక్రవర్తి 

యగు సము[దగుఫవ్హుడు కావించిన దజీణ , దిగ్విజయ 

యాతా కాలమున (కీ, శ. 846) వి విష్ణుగోపు డను పల్లవ 

రాజు పాలించుచుం జెను. సమ్యురగుప్తుని అలవో బాదు 

శాసనము ఇతనిని పేర్కొనినది. 

తరువాత పాలించిన పల్ల వరాజులను గురించి సంస; ర 

తములో రిఖంపబడిన శాసనములనుండి తెలియుచున్నది. 

కుమార విష్ణువు అనునతడు చోళులనుండి కంచి నగర 

మును స్వాధీనము చేసికొని పాలించెను. ఇతడు కదంబు 

లతో పోరాడవలసివచ్చెను. కీ. శ. 6 వ వశాబ్ది | పారం 

భమున సింహావిష్టువు అనునాతడు తరువాత పాలించిన 

పల్లవమవో రాజులకు మూలపురుషు డ య్యెను. 

చ|కవర్తులలో కొందరు శివుని, కొందరు విష్ణువును 

కొల్చెడివారు. యాగములు చేసెడివారు. కుమారవిష్టు వు 

అనంతరము పాలించిన రాజులలో నందివర్మ అను రాజే 

(తిలోచన పల్లవుడు అను ఒక అభి పాయము కలదు. 

ఈతనికి ముక్కంటికాడువెట్టి అను “పేరును కలదు. 

ఇతడు గర్భశ తువు లగు చాళుక్యుల నెదిరించినవాడు, 

ఇతడు కరికాళచోళునితోకూడ ంముద్ధముచె నెను, విజయా 

వలవ 
రా 

దిత్యుడను చాళుక్యుడు |తిలోచన పల్ల వునితో యుద్ధము 

దగినవాడు వీరకూర్చ మహోరాజు. నాగవంశళ్యుడును" 
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చేసెను. ఆ యుద్ధమున విజయాదిత్యుడు చంపబడెను. 

అతని భార్య గర్భవతియై కడపమండలములోని ముది 

వేము అ[గహారమున, విష్తుభట్ట సోమయాజి ఇంట దాగి 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము - 1 

కొంతకాలమున కొక కుమారుని కనెను. ఇతడే విష్ణ 

వర్ధన నామమును వహించి పల్లవుల నోడించి చాళుక్య 

రాజ్యము స్థావీంచెనని చెప్పబడు చున్నది. 

బృహతృలాయనులు : ఈవంశము వారు కూడూరు 

పహోరమును అనగా కృష్ణానదీ ముఖ[పాంతమును మూడవ 

శతాబ్దిలో పాలించినట్లు కన్పట్టును. |క్రీ. శ. 270 నుండి 

205 వరకు వీరి కాలమని తెలియుచున్నది. కొండముది 

తామ శాసననమువలన జయవర్శ మహారాజు 'పాంటూరుి 

[గామమును చానము చేసెనని తెలియుచున్నది. పాం 

టూరు వీరి రాజధాని యని కొందరి మతము. కాని 

కొండముది శాసనమున అట్లు లేదు. మవోరాజ జయ 

వర్శ పల్ల వరాజగు మవో రాజ శివన్మ్క_ందవర్శకు నమ 

కాలికుడు. ఇతడు పల్లి వులబారిని వడకుండ తన రాజ్య 

మును కట్టుదిట్టము చేసికొనెను. ఇతడు 'మహేశ్వరపాద 

పరిగృహీతు' డని ఇతని శాసనము తెలుపుచున్నది. శాత 

వాహనుల యొక్కయు, ఇత్యాకులయొక ్మ, యు పద్ధతు 

అనే ఇతడు అనుసరించెను. 

శాలంకాయనులు : (క్రీ. శ 45 శతాబ్దములలో కృష్టా 

గోదావరీనదుల నడిమి [పదేళమును పాలన చేసినవారు 

శాలంకాయనులు. వీరినే వై ౦గేయకు లందురు. వేంగి 

రాజధానిగాగలవారగుటచే వె ంగేయకులనీయు, శాలం 

కాయన గో|త్రీయులుగాన శాలంకాయనులనియు వీరు 

పేర్కొనబడుచున్నారు. ఏలూరు శాననము, వెద వేగి 

శాసనము మొదలగు తామశాసనములవలన వీరినిగూర్చి 

తెలియుచున్నది. చేవవర్మ అనునాతడు మనకు తెలిసిన 

మొదటిరాజు. ఇతడు అశ్వమేధయాగము చేసి “అశ్య 

సేధయాజి? అనబడెను, ఇతడు శాసనములలో “పరమ 

నూ హౌళ్యరి”, “బప్పభట్టారక పొదభ క్రి అనబడెను. ఇతని 

తరువాత వాస్తివర్మ అను రాజు “సమరావా ప్తవిజయీ'” 

అను బిరుదు పొందెను. ఇతని కాలమున నే సము[దగుప్పుడు 

. వేంగివై కెత్తివచ్చెను. అతడు తిరిగిపోయిన తరువాత 
యళథాప్రకారము ఇతడు తన రాజ్యమును పాలించెను. 
పిదప కృష్టానదివరకు రాజ్యమును వ్యాపింప జేసినవాడు 

నందివర్మ. ఇంకను చండవర్శ, రెండవ నందివర్శ, స్కంద 

వర్మ, అను రాజులు తదుపరి పాలించిరి, నందివర్శ మహో 

రాజు .'వివిధ ధర్మ (పధానుడు” అని [పళంసింపబ డెను. 

ఈతడు వై దికమతమును బౌద్ధమతమును సమదృష్టితో 
చూచి ఆదరించెను. 

ఈ వై౦గేయకులు చితరథ స్వామిని కొల్పెడువారు, 

వీరు ఆస్వామి దేవాలయమును వేంగిలో కట్టించిరి, 

జైన మతము, బద్ధ మతము కూడ ఈ రాజుల మత 

సవానమువలన [పోత్సావాము పొందినవి, బర్మానుండి 

వచ్చిన బద్ద యా తికులు సత్కరింపబడిరి. బుద్ధద త్తుడను 

పండితుడు సింహళమునుండి వేంగి ఆస్థాన మునకు ఆహ్వా 

నింపబడెను. ఈ వంశమునందలి విజయనందివర్శ పరమ 

భాగవతుడు. (పాలూరు నందలి విష్ణు గహస్వామికి ఈతడు 

భూదానము చేసెను. 

కందార వంశపు రాజులు, ఆనందగో(తులు : బృహ 

తృలాయనులు పాలించుచుండిన సమయమున కందార 

వంశపు రాజులు గుంటూరు, తెనాలి, ఒంగోలు తాలూ కాల 

[పాంతమును, కందరపురమును రాజధానిగా చేసికొని 

పాలించిరి. చేజెర్ల, మనశ్లేపాడు, గోరంట్ల శాననములవలన 

వీరినిగూర్చి శెలియుచున్నది. కందరుడు వంశమునకు 

మూలపురుషుడు. కంశేరు అనునదే కంద రపురము, వీరు 

ఆనంద గో తికులు, కాబట్టి ఆనంద గో[త రాజు లనబడిరి. 

దా మోదరవర్శ్మ, అ_త్తివర్మ అను రాజులు ఈ వంశమున 

ముఖ్యులు. దా మోద రవర్శ బి 'ద్ధమతాభిమాని, రాజులు 

(బాహ్మణులకు దానములు చేసెడివారు. శివభక్తులు. 

వం కేశ్వరస్వామిని కొల్చెడివారు. రాజులు పరమత 

సహిమ్హళతాయుతులగుట చే జౌద్ద నిర్మాణములు అంధ 

"దేశమున వెలిసి (కీ. శ, 7 వ శతాబ్దమున యువాన్ 

చువంగు అను చీనా బద్ద యా(తికుడు ఆం(ధ దేశమున 

గలవానిని గూర్చి [వాయుటకు అవ కాళమిచ్చినవి, 

విష్ణుకుండినులు వ్ వె ౦గేయకుల ఆధిపత్యము అంత 

రించినపిమ్మట విష్ణుకుండిన రాజులు పాలించిరి. పీరి 

రాజధాని వేంగికి నమీవముననున్న అందులూరు అను 

ఇప్పటి చెందులూరు. చిక్కుళ్ళ, ఈపూరు, రామశీర్ణము 

శాసనముల మూలమున వీరిని గురించి తెలియుచున్నది: 

పీరు (శ) పర్వతస్వామిని కొ ల్చెడివారు. (రం శ. 5, 6 

శశాబ్రులలో పీరు పాలించిరి. మాధవవర్మ అను రాజు 

యాగములు చేసెను, మొదటి మాధవవర్శ వాకాటక 

"రాజు కుమాశ్తెను వివాహమాడెను. కావున ఈతడు 
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వారి |(పాపకముపొంది బలవంతుడయ్యెను. ఈ వంశము 
నందలి విక మేందదవర్మయు, గోవిందవర్మయు గొప్ప 

పరా[క మో పేతులై న రాజులు. తరువాతి రాజులలో 

మూడవ మాధవవర్మ ముఖ్యుడు. ఇతనికి “జనా శయుడ'*ను 

"పేరు కలదు. “జనా|శయ ఛందో విచ్చిత్తి అను గంథ 

మును రచించిన గణస్వామిని ఇతడు (పోత్సహించెను. 

గోచావరినది దాటి ఈతడు రాజ్యము వి స్తరించుకొని 

నట్లున్నది. ఇతడు పొలంబూరు [గామమును, నాలుగు 

నివర్తనముల భూమిని శివశర్శ అను (బాహ్మ్ణునికి 

దానము చేసెనని ఇతని పొలమూరు శాననము తెలుపు 

చున్నది. మాధవవర్మ కుమారు డయిన మంచన భట్టార 

కుని కాలమున చాళుక్య రాజగు "రండవ పులశేశి విష్ణు 

కుండినుల నోడించి వేంగీ రాష్ట్ర్రమును స్వాధీనము చేసి 

కొని తన తమ్ముడగు కుబ్జ విష్టువర్ధనుని పిశాపురములో 

రాజ |పతినిధిగా నియమించెను. ఈ కుబ్ది విష్టువర్ధనుడే 

క. శ. 625 లో స్వతం[తుడై తూర్పు చాళుక్య వంశము 

నకు మూలపురుషు డయ్యెను. [కీ. శ. 688లో ఈ 

చాళుక్య వంశమునకు చెందిన రాజు జయసింహుడు 

పెలంబూరు [గామమును శివశర్మ కుమారుడగు రుద 

శర్మకు దానము చేసినట్లు మరియొక పొలమూరు శాన 

నము చెప్పుచున్నది. విష్పుకుండినుల అనంతరము తూర్పు. 
ణ 

చాళుక్యులు ఆంధ దేశమునకు అధిపతులై రి. విస్ణుకుండి 

నుల కాలము గువోలయములకు [పాముఖ్యము కాంచి 

నది. ఉండవల్లి, సీతానగరము, విజయవాడ, మొగలు 

రాజపురను [పొంతములలోని వకశిలా గువాలయ 

నిర్మాణములు పీరి కాలమునాటి వే. 

కదం౦బులు := సముదగుప్రుని దండయా।త తరువాత 

పల్లవుల |పతిభ తగ్గుటతోడనే కదంబులనువారు కర్ణాటక 

[పాంత మున స్వతంతులై రి. పీరు (బాహ్నణులు. యజ్ఞ 

యాగాది క్రతువులు చేయువారు. ఈ వంశమున 

మయూరశర్శ అనునతడు కాంచీ నగరము చేరి సంస్కృతా 

భ్యాసము చేయుచుండగా ఒక పల్లవ ఆశ్వికుడు 

అతనిని పౌళనము చేసెనట. ఆంతట మయూరళర్మ 

వాతపథ మవలంబించి పల్లవుల నోడించి E శ, లి4ర్ 

[పొంతమున రాజ్యము స్థావించెను, వై జయంతి లేక వన 

వాసి కదంబుల రాజధాని. నుమారు 24 శ తాబ్బులు ఈ 

453 

వంశపురాజులు పాలించినతరువాత వాతాపి (బాదామి) 

చాళుక్యులు వారి రాజ్యమును వళశపరచుకొనిరి, 

వాకాటకులు | ్రీ* శ, మూడవ శళతాబ్దాంతములో 

వాకాటకులను చారు మధ్య ప్రదేశములో న్వతం|త్రుశై రి, 
(పస్తుత వీరారులో వారి రాజధాని యుండెడిది. రాజ్య 

స్థాపకుడు వింధ్యశ క్రి అనువాడు. పద్మావతిని రాజ 

ధానిగా చేసికొని మధ్య భారత ములో పాలించిన భార 

శివనాగులకు వీరు బంధువులు. వైదిక మశాభిమానులు. 

గుప్త చకవర్తులతోను, విష్ణుకుండినులతోను, కదంబుల 

తోను వివావా- సంబంధములు చేసికొని వీరు తమ రాజ్య 

మును బలపరచుకొనిరి. గుప్పులతో కలిసి శకుల నోడిం 

చిరి. వైదికమత పునరుద్ద రణమునకు సంస్కృత భావూభి 

వృద్ధికి గుపులకు మార్గదర్శకులయిరి. [పవర సేనుడు 

అను రాజు విష్ణుభక్తుడు. ఇతడు సేతుబంధమను (ప్రాకృత 

కావ్యమును రచించెను. అజంతా గువోలయము లందలి 

చిత లేఖనములలో వాకాటకుల (పతిభయు, క శాభివృద్దికి 

వారొనగిన [పోత్సావామునుకన బడును. తుదకు బాదామి 

చాళుక్యులు వారి ప్రత్తనమునకు కారకులయిరి. 

కాళింగులు : గంగా మహోనదులకు మధ్యగత 

మయిన దేశము ఉత్కుళము. అందలి జనులు ఉత్క_ళులు, 

మహానదీ గోదావరుల మధ్య దేశము కళింగ దేశము, 

అందలి జనులు కాళింగులు. మవోభారత యుద్ధమున 

ఉత్కళులు పాండవులకు సాయము చేయగా శాళింగులు 

"కౌరవులకు తోడుపడిరి. నము|దగుప్పుని దండయా [తానం 

తరము కళింగమును మాఠరవంశజులు, వాసిష్టీ వంశ 

జులు, తరువాత గాంగవంళజులు వాలించిరి. కాళింగులు 

'నేర్పరులయిన నావికులు. వారు దూరద్వీపములందు 

వలస లేర్పరచి తమ వైదిక, బౌద్దమత ములను, నాగర 

కతను, శిల్పమును తమతో గొనిపోయి వ్యాపింప 

చేసిరి. 

ఆం|ధచదేశ మున ఆం|ధ శాతవాహన సా మాజ్యము 

తీణించిన తరువాత పెక్కు చిన్నచిన్న రాజ్యములు తల 

లె త్తినవి. అనేక రాజవంశములు పాలించినవి. మరల 

తూర్పు _ చాళుక్యుల అధిపత్యమున ఆంధ్ర దేశమునకు 

ఏకత్వము, స్థిరత్వము ఏర్ప డెను. 

వై. వి. ఆర్. 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = 11 

ఆంధ దేళ చరిత్రము 11 (3. శ 624-1928) : 
తూర్చుచాళుక్యులు 624 . 1064 :. తూర్పుచాళుక్య రాజగు 

కుజ్జవిష్ణు విర్ధనుడు వేంగిలో కీ. శ. 624 లో రాజ్య 

పొలనము [పారంభించెను. ఈతని యొక్కయు ఈతని 

వంళపు వారి యొక్కయు చరి[తము వారివారి తామ 

శిలా శాసనముల వల్లను, నాణముల వల్లను, ఆ కాలపు 

వాజ్బయము వల్లను, 

వల్లను తెలియుచున్నది, 

త తియులును, చం[దవంశీయులును అగు చాళుక్యులు 

(పథమమున అ యోధ్యనుండి ధతీణాపథ మునకు వచ్చిరి, 

జయసింహుడు వంళక్ర ర్త, అతని మనుమడు మొదటి 

పులి కేశి బిజావూరు జిల్లాయందలి వాతాపి లేక బాదామి 

నగరము రాజధానిగా జేసికొ నెను. అతని మొదటి 

కుమారుని (కీర్తివర్మ) శానన మొకటి బాదాపీ గుహా 

యందలిది 500 శకాబ్దమును తెలుపును. బాదామి 

శిలాళాననకర్త మొదటి పులికేశి £65 శతాబ్దపు (క్రీ. శ. 
54కి నాటి వాడు. కీ_ర్డివర్మ కుమారుడు రెండవ పులి కేశి, 

సమకాలపురాజుల శాసనముల 

ఈతని నతారా శాసనమున |క్రీళ. 618లో తన 
తమ్ముడు కుజ్జవిషువు యువరాజని ేర్కొనబడెను. 

జ ణి 

"దేశమున సుస్థిర 

ఈతడే [కీ శ. 629 = 624 లో, దుర్ణయుల నోడించి,. 
వేంగి మండలమును జయించి తన తమ్ముని కుద్దవిష్షుని 

యువరాజుగా నియమించెను. కృప్తానది ద తీణతీరమున 

నున్న వల్ల వులను, పిష్ట పురమున వమ్షుకుండినులను 

జయించి దేశమును స్వాధీనపరచుకొ నెను, ఉత్తరమున 
విశాఖపట్టణము జిల్లాను స్వాధీనపరచు కొ నెను. దకి.ణమున 
గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలను జయించెను. ఈ తీరస్థ 
ఆం|ధచేశమునకు పలూరుకడ నున్న పెద వేగిని రాస 

ధానిగా ఏర్పరచుకొని కుబ్దవిన్టువర్ధనుడు [క శ. 6 విశ్వ 
నుండి 64 1 వరకు రాజ్యమేలెను. ఈతని తిమ్మాపురము, 

చీపురుపల్లి, చేజెర్ల, శాసనములు ఈతని దానముల నేగాక 
ఈతని రాజ్యవి_ సీర్ణ మునుగూడ తెలుపును. ఈతని రాజ్య 

మునకు ఉ త్తరమున కళింగగాంగులు, దతీణమున 

కాంచీపుర పల్ల వులు, పశ్చిమమున చాళుక్యులు ; రాష్ట్ర) 

కూటులు పరిపాలించుచుండిరి, కుబ్జవిష్ణువు, అత నీభార్య 

అయ్యన దేవి ముషినికొండ [గామమును బెజవాడ యందలి 

జన. మఠమునకు, జైన గురువులకు చానమొనంగిరి. 

454 

ఈ దానమును వీరి మనుమని మనుమడు మూడవ విమ్షువు 
స్థిరపరచెను. ఈతని కాలమున వై వై నాచేళశమునుండివచ్చివ 
జాద్ధయ్యాత్రికుడు యు ఆన్ ష్వుంగు తెలుగు దెశమునకు వచ్చి 
వేంగి, ధరణికోట, అమరావతి, (శీ తై లములను దర్శించి 
అప్పటి రాజకీయ, మతవిషయములను గురించి (వా "నెను. 

కుద్దపిన్దు వర్ణనునితరువాత ఇతనికుమారుడు జయసింహ 

వల్లభ నుహోరాజు రాజ్యమునకువచ్చి డీ. శ. 641 మొదలు 

కీ. శ. 678 వరకు రాజ్య మే లెను, ఈతని తం| డికి 'విషమసిద్ధి' 
యను బిరుదముండినన్తై ఇతనికి "సర్వసిద్ధి యను బిరుద 

ముం డెను. వేంగి, దక్షిణ కళింగ, మధ్య ఆం|ధ దేశములను 

జయించి గిరి వన, జల, స్థల దుర్గములను వెక్కి ంటిని 

స్వాధీనపరచుకొని సల్లవ, దుర్హయ, విష్ణుకుండిన రాజుల 

నోడించి తరిమి వేసి, దేవ బ్రాహ్మణ మాన్య ముల నెక్కువగా 

దానముచేసి, కన్నడ, తెలుగు, సంస్క్బృత భాషలను, 

El న, ; బావ్నాణ గురువులను పోషించుచు తీరస్థ ఆం|ధ 

పరిపాలనము చేయసాగాను. ఈతని 

శాననమును, ఇంతకు పూర్వపు రాజవంశమగు విస్తు 

కుండిన మాధవవర్మ యొక్క శాసనమును పొలమూరు 
(గ్రామమున దొరికినవి. విష్ణు కుండిన మవోరాజు చేసిన 

దానమును తిరిగి ఇతడు అసనపుర వా _న్తవ్యుడును, 

పూర్వా[గహోరీకుడును అగు శినశర్శ కొడుకు రుదళర్మకు. 

స్థిరవరచెను, 

ఈ తూర్పు చాళుక్య రాజుల .తా|మశాసనములనుబట్టి 

వీరి వంశ|క్రమ, రాజ్యకాలములు తెలియుచున్న వి. కుద 

విష్ణువు 16 సంవత్సరములు, ఆతని కొడుకు జయ 

సింహుడు లికి సంవత్సరములు, - ఆతని తమ్ముడు ఇం|ద 

భట్టారకుడు 7 రోజులు, ఆతని కొడుకు విష్ణువర్ధనుడు ' 

9 సంవత్సరములు, ఆతని కొడుకు మంగిరాజు 25 నంవ 

తరములు, అతని కొడుకు జయసింహ 18 నంవత్సర 

ములు, అతని నవతి తమ్ముడు కొక్కిలి శే సంవత్సరము, 

అతని అన్న విష్ణు రాజు 85 సంవత్సరములు, అతని 

కొడుకు విజయాదిత్యుడు 16 నంవత్సరములు, అతని 

కొడుకు విష్ణువర్గనుడు లిర్ సంవత్సరములు రాజ్య మేలిరి. 
వీరి కాలమున అనేక భూములు, [గామములు (జావ్మాణు 

లకు, చదేవాలయములకు దానమివ్యబడెను, తరుచు, 

పళ్చిమ చాళుక్యుల నోడించి వారి రాజ్య మాకమించిన 



[క్రీ శ, 758 లో) రాష్ట్రకూటులు వీరి నోడించుచు 

పీరివల్ల కప్పములను గ కొనుచుం డెడివారు, 

విష్ణువర్గనుని కొడుకగు నలేం[ద మృగరాజ విరు 

దాంకితు డగు శెండవ విజయాదిత్యుడు (కీ.శ. 807-846) 

కీ, శ. 884 నుండి 846 వరకు, అనగా అతని ఆఖరి 

12 సం.లు రాష్ట్ర్రకూటులతో 108 యుద్ధములు సలిపి, 

వారిని వారి సామంతులగు పశ్చిమ గాంగులను ఓడించి 

108 శివాలయములను కట్టించెను. అనేక భూదానము 

లను, అ[గహోరము లను, వేదాధ్యయన సంపన్నులగు 

| బాహ్మణులకు, 'దేవాలయములకు, యుద్ధమున మడసిన 

వారి ఆత్మళాంతికిని, తాను చంపిన పావ పరిహారమున 

కును చాన మొనను, ఈతని తరువాత ఈతని కొడుకు 

ర్ వ విష్ణువర్గనుడు 1శే సంవతృరములును, తరువాత 

ఆతని కొడుకు మూడవ విజయాదిత్యుడు 44 సంవత్సర 

ములును రాజ్యము “చేసిరి. (8. శ. 848.892) మూడవ 

విజయాదిత్యు నే గణక విజయాదిత్యుడందురు. మూడవ 

విజయాదిత్యుని నీనాధిపతియగు పాండురంగడు ఈతని 

చానములకు కార్యక ర్తగనుం డెను. పాండురంగడు తన 

అద్దంకి చానశాననమున 80 పుట్ల ధాన్యము చల్లుటకు 

వీలైన భూమిని ధర్మవరం ఆదిత్య (సూర్య) భట్టారక 

దేవునికి చానమిచ్చెను. ఈతడు బోయలకొండ కోటను 

స్వాధీనము చేసికొని వారి కొట్టములను (12 కొట్టముల 

భూమిని) జయించెను. ఈ గణక విజయాదిత్యుడు పూర్వ 

చాళుక్య రాజులలో కెల్ల సుప్రసిద్ధుడు. బహు వరా[కమ 

శాలి. పరిపాలనలో కడు సమర్ధత గలవాడు. తన సేనా 

పతి పాండురంగని సహాయమున ఇతడు పెక్కు చిన్న 

చిన్న రాజ్యములను జయించెను. _ నెల్లూరును తగుల 

బెక్టైను. కందుకూరు కైములను స్వాధీనము చేసీ 

కొనుచు నోలంబ రాజగు మంగిని చంపెను. పళ్చిమ 

గాంగులను ఓడించి తరిమెను. కన్నడ రాజును ఓడించి 

అతని స్నేహితుడు, దహాలరాజగు- సంకీలునీ మానభంగ 

మొనశ్చెను. వారియొక్క కిరణ, అచల పురములను 

తగుల బెళ్లును, పశ్చిమమున రాష్ట్రకూటులను, ఉత్తర 

మున కళింగ గాంగరాజులను ఓడించి కవ్వము కొనెను. 

దడిణ కోసలమువై దండెత్తి చక్ర కొట్టమును కాల్చి 

వేసెను. వనుగ గుంపులను [గహించెను. దమీణమున 

పల్ల వులను, పాండ్యులను ఓడించి వారినుండి బంగారము 

[ గ కొనెను. పం చమవోళబ్ద బిరుదమును వహించెను. కాని 

రాష్ట్ర! హటుడగు ,అమోఘవర్దుని కాలమున ఆతనిచే 
ఓడింపబడి కప్పము గన్లైను. కాని అతడు చనిపోయిన 

తరువాత (888) అతని కొడుకు కృష్ణుని ఓడించి గణక 

విజయాదిత్యుడు సర్వద జీ. ణా పథ రాజ్యమును (తికళింగ 

సహిత ముగా పరిపాలించెను. పాండురంగ 

సేనాధిపతి కళింగ గాంగులను ఓడించిన తరువాత వేముల 

వాడ, బన్హరు రాజ్యములను (గహించి, బధైగ రాజుని 

సామంతునిగా జేసికొని, దవాల, కిరణ, నిరాత, అచల, 

ద శెపురములను పట్టుకొని తగులబెట్టి రాష్ట్రకూట 

రాజగు కృష్ణుని, అతని నహోయులను, సామంతులుగా 

"జేసెను. ఈ రాజు కాలమున అనేక అగవోరములు 

(బాహ్మణులకు, 'దేవాలయములకు, మం (తులకు, చేనాధి 

పతులకు ఇవ్వబడెను. చాళుక్య రాజ్యము ఉన్నత స్థితికి 

“ఇం నెను, 

ఈతని అద్దంకి శాసనమున ఈ క్రింది తరువోజ 

వృత్తము (శాసనములలో దొరికిన మొదటి తెలుగు 

పద్యము) కలదు. జయసింహుని (641.678) విప్ప ర్తి 

శాసనముగూడ [పాచీన తెలుగుభాష యం దున్నది, 

గద్యమయము. తూర్పుచాళుక్య రాజులందరు తెనుగు 

ననే చానశాసనములను |వాయించిరి, 

“స్వ స్తి శ్రీమత్ సకల లోకా[శయ జయసింఘ । 

వల్ల భమవో రాజులకున్ (పవర్ధమాన విజయ రా! 

జయించి 

జ్య సంవత్సరంబుళ్ ఎణుంబొోది అన్నేక్ణి అమ్మన్ పూల్ణ! 

మనాణ్డుం మ్లావిండిరాజుల ముట్టు కలఠిముడి రాజుల్ . 

|కీ* శ, 90వ శతాబ్దము నాటికి పద్యమయశా సనము లేర్చడి 

నవి, ఈతని శాసనము వలనను, వేములవాడ చాళుక్యుల 

శాననములవలనను పంపకవి యొక్క వి|కమార్జున విజ 

యము వలనను ఈతని చరి[త "తలియుచున్నది. 

గణక విజయాదిత్యుని తరువాత ఆతని తమ్ముని 

కొడుకు మొదటి. చాళుక్య థఫీముడు' 592 నుండి 92! 

వరకు రాజ్యమేలెను. ఈతని అత్తిలి తామ శాసనమున 

ఈతడు శకసంవత్సరము 814 (కీ. శ. 892 షపిల్ 

17) మేష వ్వైత బహుళ తదియ సోమవారమునాడు 

పట్టాభిషిక్తు డయినట్లు కలదు. కెలుగుదేశమున శకాబ్ది 

' శీవ్ర్ 
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మును వాడుట ఇదియే మొదలు, తన పేరున శెండు 

ఈశ్వరాలయములు కట్టించెను. ఈతని శిలాశానన మొకటి 

బెజవాడ ఇందకీల పర్వతముమీద గోవిందమఠమునొద్డ 

కలదు. అది ఆతని 17వ రాజ్య సంవత్సము నాటిది. 

, అందు (పాచీన తెలుగుపదములు కలవు. దానివలన పార్టి 

వేళ్వరుని (వతిస్థ జరిపినట్లు తెలియును. ఈతని తరువాత 

ఈతని "పెద్దకుమారుడు విజయాదిత్యుడు 6 మానములు 

రాజ్య మేలెను. పిమ్మట అతని పెద్దకుమారుడు అమ్మ రాజు 

రాజ్యమునకు వచ్చి 991 నుండి 927 వరకు పాలిం 

చెను. ఈతడు తనకు సహాయ మొనర్చిన సేనాధిపతులకు 

సెక్కు. చానశాననముల నిచ్చెను. ఎడేరు శాసనమున ఇత 

నికి గల “రాజమ హేం[ది విరుదమును బట్టి ఇతడే గోదా 

వరికి ఉత్తరపు టొడ్డుననున్న రాజమ హేందవరమున . 

కా పేరు వెళ్సైనని తెలియును. అమ్మ రాజు తరువాత 

అతని కొడుకు విజయాదిత్యుడు చిన్న వాడగుటచే తాడప 

(తాళ రాజు) రాజ్యమును (గహించెను. కాని ఆతని 

నోడించి , చాళుక్య భీముని _శెండవకుమారుడు విక 

మాదిత్యుడు రాజ్యమును (గహించి, రమారమి ఒక 

సంవత్సరము రాజ్య మేలెను. తరువాత తాడపుని కొడుకు 

యుద్ధ మల్లు రాజ్యమును పట్టుకొని 928 నుండి 984 

వరకు పరిపాలించెను. ఈతని బెజవాడ శాసన మునుబట్టి 

కుమారస్వామికి గుడి కట్టించె ననియు, శాసనమున 

[పాచీన 'ఆలుగుపద్యములుగల వనియు తెలియును, అమ్మ 

రాజు సోదరుడు రెండవ భీముడు యుద్ధ మల్లుని పార 

|దోలి 984 నుండి 945 వరకు రాజ్యమేలెను. ఈతడు 

అనేక చానములు చేసెను. (దాతారామ ఖీ మేశ్ళ్యరాలయ 

ములు ఈతనిచే (పతిష్టితములు. ఈతని తరువాత ఈతని 

రెండ వకుమారుడు రెండవ అమ్మ రాజు 945 నుండి 970 

వరకు వపరిపాలించెను. ఈతని చానములు తెలుఫు శానన 

ములు వెక్కులు గలవు. మలయంపూడి శాసనమున 
పాండురంగని మునిమనుమడుదుర్గరాజు కట్టించిన జె నా 

లయమునకు చేసిన ధర్మము కలదు. తాడికొండ శాసనము 

(958) చెవాలయమున కిచ్చిన 4 గామముల ధర్మమును 

తెలుపును. ఎలవీవరు శాసనము స్వ ర్లభాండాగార అధ్య. 
మునికి చేసిన (గామదానము తెలుపును.. కలుచుంబ్మరు 

శాసనము అ శ్రిలినాడు విషయమందలి [గామము శై_నా 

లయము బాగు చేయించుటకు జె నగురువు అర్హునందికిచ్చిన 

ధర్మము తెలుపును. వేములపాడుశాననము దుర్గరాజుకోగి 

కె వేదనంపన్నుని కిచ్చిన అ[గహోర దానము తెలుపును, 

పాములవాక శాసనము ఎలమంచి కళింగ విషయమున 

చేసిన భూ దానమును తెలుపును. రెండవ అమ్మ రాజు ఇట్ల నేక 

చానధర్శము లను చేసెను. ఆతనికి యుద్దమల్లుని కొడుకు 

బాడపునితోయుద్ధ ము [ప్రా ప్తించగా ఓడిపోయి కళింగమున 

తలదాచుకొ నెను. తరువాత తనసోదరుడు దా నార్హవునకు 

జబాడపతాళపులకు 970.978 మధ్య అనేక యుద్ధములు 

జరిగను. ఇదే సమయమున పశ్చిమమున రాష్ట్రకూటులు 

ఓడిపోవుట, తిరిగి పక్చిమ చాళుక్యులు తమ రాజ్యమును 

సంపాదించి పరివాలించుట జరిగెను, అయినను తూర్పు 

ఆంధ దేశము బాడప మహారాజు పాలనమున 999 వరకు 

ఉండెను. కాని దేశమున శాంతిలేకుం డెను. ఈ సమయ 

మున చోళచక్రవ ర్తి రి రాజరాజు వేంగివై దండె శెను, 

[రీ శ. 97లి- 1000 మధ్య అనగా 9 7 సంవత్సరములు 

తూర్పు తెలుగుదేశము అరాజకముగా నుండెను. బాడపు 

నకు తరువాత తాళపునకును, అమ్మ రాజు సంత తివారికిని 

జరిగిన అనేక యుద్ధముల వలన దేశము అధోగతి పా 

లయ్యును. చోళ చేశ మున రాజరాజచోళుడు రిరిక లో 

సింవానన మెక్కెను. కీ. 999 లో రాజరాజు వేంగి దేళ 

ముచె దండెత్తి జయించెను: ఈతడు దానార్హ వుని పెద్ద 

కుమారుడగు శక్తివర్శకు రాజ్య మిచ్చి తన కూతురు 

కుండ వాంబను శ క్రివర్శ్మ తమ్ముడు విమలాదిత్యునికిచ్చి 

వివాహ మొనర్చి చోళ-చాళుక్య సంబంధమును దిట్టపర 

చెను. శ_క్తివర్శ పభుష్మరు [గామమున శివాలయములకు 

భూములను ఒనం గెను. ఆతడు 12 సం.లు పరిపాలించిన 

తరువాత విమలాదిత్యుడు రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఈతని 

రణస్థిపూడి చానశానన మునుబట్టి కీ. శ, 1011 మే 

నెలలో తాను పట్టాభిషి కుడయినట్లును ఆ (గానమమును తన 

మంతియగు వ[జకు దానమిచ్చి నట్టును తెలియుచున్నది. 

కీ.శ. 1018 లో తంజావూరు జిల్లాలోని తీరువై య్యారు 

[గామమున పంచన బేశ్వరస్వామికి వెండిచెంబులు సమ 

ర్పించెను. 1012 లో తంజావూరున తన మామగారితో 

పాటు తన బావమరది రా జేం్యదచోళుడు సింహోనన 

మెక్కు సందర్భమున ఆ మహోత్సవము చూచుటకై 
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వెళ్లెను. 1018 లో రాజేం|ద చోళుని కొడుకు రాజాధి 

రాజుకూడ తం|డితోపాటు సింవోసన మెక్కగా అది 

చూచుటకు తిరిగి విమలాదిత్యుడు తంజావూరు వెళ్ళి 1022 

లో అక్కడనే మరణించెను. కనుక 1022 [శావణ 

మాసములో అతని 

మహేం|దవర సింహాననమెక్కెను: కాని 1019 లోనే 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఈతని భార్య అమ్మంగచేవి, 

ఈతని మేనమామయగు రా జేందచోళుని కూతురు. ఇళ్లే 

వీరి కొడుకు రాజేందచోళుడు (ఉభయ కులోత్తుంగ 

పెద్దకొడుకు. రాజరాజు రాజ 

చోళచేవుడు) తన మేనమామయగు రాజేందదేవుని 

కూతురగు మధురాంతకిని వివాహమా డెను. ఈ మేనరికపు 

వివాహమువల్ల చోళ చాళుక్య సంబంధములు మరింత 

గట్టిప డెను. [పాయశః విమలాదిత్యుని రెండవ కుమారుడు 

సప్పమ విజయాదిత్యుడు పశ్చిమ చాళుక్య చృకవర్తి 

రెండవ జయసీంహుని సవహాయమున రాజమహేం[దవర 

సింహాసనమును పట్టుకొ నుట చేత (తన తండి విమలా 

దిత్యుడు. 1018 లో తంజావూరు వెళ్ళినపుడు) చోళ 

రాజేం[దుడు అతనిని, అతనికి సవాయమొనర్చిన జయ 

సింహుని, కళింగ రాజులను ఓడించి, 1022 నం. ఆగస్టు 

16 న రాజరాజ నలేందునికి పట్టాభి మేక మొనశ్చను. 

కాని తిరిగి ర సంవత్సరములకు విజయాదిత్యుడు తన 

అన్నను పద్మభష్టుని గావించెను. తాను 1081 జూనులో 

పట్టాభిషిక్తుడా యెను. అతనికి తిరిగి జయసింహుడు సహాయ 

మొనశ్చెను. కనుక చోళరాజు రాశేం|దుడు రాజరాజుకు 

సహాయ మొనన్చిను. 1082 లో కలిదిండి వద్ద గొప్ప 

యుద్ధము జరిగాను. తుదకు చోళులు గెలిచిరి. రాజరాజ 

నశేం|దునికి తుదకు 1085 లో సింహాసన మిప్పించిరి. 

ఇతడు పదిసంవత్సరములు శాంతియుతముగా పాలిం చెను, 

కాని 1044 లో రా జేం|దచోళుని మరణానంతరము తిరిగి 

పశ్చిమ చాళుక్య చక్రవర్తి మొదటి సోమేశ్వరుడు వేంగీ 

రాజ్యమును, కళింగమును జయించెను. శాని చోళ 

రాజాధిరాజు ధరణికోట . కొల్లి పాక యుద్దములలో 

పశ్చిమ చాళుక్యులను ఓడించెను. కాని వేంగీ రాజ్యమును 

వారి హా స్పములనుండి తీసికొన లేకపోయెను, అయినప్పటికి 

రాజరాజ నశేం[దుడు సో మేశ్వరునితో సంధిచేసికొని 

పరిపాలింపగలి గను. సో మేశ్వరుని [పధానియగు నారా 
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యణభట్టుకు నందం పూడి [గామ మొసం గెను. ఈత జే 

నన్నయకు ఆం ధభారత రచనయందు సహాయ మొనర్చిన 

వాడు (1091 - 1052), రాజరాజు శివపూజా ధురంధరుడు, 

చె_దిక మళాభిమాని. వర్ణాశ్రమ ధర్మములను నీలి వెను, 

వేదశా(స్త్రములను పోషించెను. యజ్ఞ యాగాది కర్మలకు. 

భూములను, ధనమును ఇచ్చెను. పురాణ, ఆగమ, వేదాంత 

శ్యాస్త్రములు నేర్చినవాడు. అనేక దేవాలయములు, 
అగహారములు, స్మతములు కట్టించెను. 

[కీ శ. 1061 లో తన పరోక్షమున తిరిగి తన సవతి 
తమ్ముడు విజయాదిత్యుడు రాజ్యమును (గహించెను., ఇతడు 

తన కొడుకు శక్రివర్మకు రాజ్యమిచ్చెను (1061). కాని 

అతడొక సంవత్సరము రాజ్యపాలన జరివి యుద్ధమునందు 

చనిపోయెను. కనుక (పజల కోరికవై తాను రాజ్య 
మును స్వీకరింపవలసివచ్చె నని విజయాదిత్యుడు వేంగిని 

పరిపాలించెను. ఈతడు ఇంతకుముందు పక్సిమ చాళుక్య 

చ|క్రవర్తులకు సామంతుడుగానుండి నోలంబవాడి, కోలారు 

'దేశములలో వారి మాండలికుడుగను, సేనాధిపతిగాను 

ఉండి తుదకు వేంగిరాజ్యమును పట్టుకొ నెను. అయినను 

చోళ చక్రవర్తి వీర రాజేందుడు వేంగివై దండెత్తి 
విజయాదిత్యుని పారదోలి |క్రీ. శ, 1068 లో వేంగి 

రాజ్యమును రాజేంద చోళునిశే పట్టము కళ్తైను. 

విజయాదిత్యుడు కళింగగాంగ రాజరాజువద్ద 

(1069.70) శరణు జొచ్చెను. 1070 లో చోళరాజగు 

అధి రాజేం|దుడు చనిపోయెను. కనుక చాళుక్య రాజ 

రాజ నశేందుని కొడుకు రా జేందచోళుడు రాజధానిని 

స్వాధీన పరచుకొని. సింహాసన మెక్కెను. ఈ సమయ 
మున కళింగ గాంగ రాజరాజు తన సేనాపతియగు 

బణపతిని వేంగిశె దండెత్త పంచెను. ఆతడు చోళుల 
సైన్యమును ఓడించగా వారు గాంగ రాజరాజుతో 

సంధి చేసికొనిరి (1072). తన జీవిత కాలము వేంగిని 

విజయాదిత్యుడు పాలించుటకును, కళింగ రాజరాజునకు 

రాజేం[దుని మరదలు రాజసుంధరి నిచ్చి వివావాము 

"చేయుటకును అంగికరింవబడెను. వీని ఫలితముగా 1076 

వరకు విజయాదిత్యుడు వేంగి రాజుగా పరిపాలించి 

ఆ సంవత్సరమున చనిపోయెచు.. అపుడు రాజేం|దచేళ 

లేక. కులోత్తుంగచోళ తెలుగు _-లేక, వేంగి. దేశమును, 
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ఆంధ్రదేశ చర్మిత్రము «ll 

తన శెండవ కుమారుడు ముమ్మడి చోళ రాజరాజు 

(1076-78), ఆతని తర్వాత మూడవ కుమారుడు వీర 

చోళ (1078-8 4), తరువాత పెద్దకుమారుడు రాజరాజ 

చోడగంగు (1085-89), ఆ తర్వాత తిరిగి వీరచోడ 

(1089-92), ఆ తరువాత వి|కమచోళ (1098-1118) 

రాజ ప్రతినిధులుగా వరుసగా పాలింప జేసెను. 1118 లో 

కులోత్తుంగుడు తన రాజధానికి వికఠకమచోళుని పిలువ 

నంపెను, వేంగి అరాజక మయ్యెను. 1119 లో కులో 

త్తుంగుడు చనిపోగా వికమచోళుడు [(చామిళ, వేంగి 

దేశములకు చక్రవర్తి యయ్యును. కాని 'వేంగివై ఆరవ 

విక్రమాదిత్యుడు దండెత్తి దానిని స్వాధీన పరచుకొని 
1126 వరకు మాత్రమే పాలించెను. అప్పటినుండి తిరిగి 

వేంగి వికమచోళుని స్వాధీనము లోనికి వచ్చెను. ఇతడు వెల 
నాటి చోడులను తన రాజ[పతినిధులుగా నియమించెను, 

ఈకాలమున తెలుగు దేశమును వేరువేరు వంశములు 

పొలించెను. ఎలమంచిలి, పిషపురము, కోనమండలము, 

వెలనాడు, పాకనాడు, పొ త్తపినాడు మొదలగు చేశ 

విభాగములు వేర్వేరు వంళ ముల కింద పాలింపబడు 

చుండెను. వీరిలోకెల్ల తెలుగు చోళులు, లేక పొ త్రపి 
చోళులు (పసిద్ధులు. కడపజిల్లాలోని కొంత భాగమును, 

చిత్తూరు జిల్లాలోని కొంత భాగమును కలిసి పొ త్తపి నాడన 
బడెను, ఈ తెలుగు చోళులు |పథమమున తూర్పు 
చాళుక్య వంశములోనివాశే. కర్నూలు జిల్లాలోని పెడ 
కల్లు రాజధానిగా జటాచోడుని కొడుకు ఫీముడు పాలిం 

చెను, ౩ లాననాథాలయ శాసనమునుబట్టి ఈ తెలుగు 

చోళులు చోళ త్రినేత్ర, కరికాల రాజుల సంత తియనియు, 

జటాచోడ భీముడు గొప్ప రాజనియు అతడు గణక 
విజయాదిత్యుడు, చాళుక్య థీముడు, కొల్ల భిగండ విజయా 

దిత్యుడు, ఆతని కూతురు నంతతివాడనియు, ఆతని 

చెల్లెలు అమ్మ రాజు భార్య అనియు, అతనిని చంపి, 

దానార్లవుడు రాజ్య మునకు వచ్చుటచేత అతనిని జయించి 

వధించి 'పొ_త్తపినాడులో స్వతం[తుడయ్యి ననియు 

తెలియును .(972).. వైదుంబులను ఓడించియు, రాష్ట్ర) 

కూటులను తిరస్కరించియు తన. రాజ్యమును వి _స్పరింప 

జేసెను. ఈ వంశమువారు వేరువేరు శాఖలై కొణిచెన, 
పొత్తపి, నెల్లూరు, ఏరువ, కందూరు, హేమవతి మొద 
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లగు [పచేశములలో చిన్నచిన్న రాజ్యముల నేర్పరచు 
కొని 16 వ శతాబ్ది మధ్య భాగమువరకు ఆం|ధ దేశములో 
పరిపాలించిరి. వీరి శాననములు కంచిలో దొరుకుట చేత 

కొంత కాలము దాని నా|కమించిరని తెలియును. 14వ 

శతాబ్దమున వీరు కాకతీయులకు కప్పము కట్టుచు వారి 
[కింద సామంత రాజులుగా పరిపాలించుచుండిరి. 

వీరిలో ఒకళశాఖ 1050 _- 1800 మధ్య గుటూరు జిల్లా 

లోని కమ్మనాడు నేలిరి. కొణి దెన రాజధాని, బల్రీశ్వర, 

కామీళశ్వర, [తిభువన మళ్రీశ్వర ఆలయములు ముగ్గురు 

రాజులపేర వెలయించిరి. వీరు (పథమమున వేంగి 

చాళుక్యులకును, పశ్చిమ చాళుక్యులకును, 

తరువాత కాకతీయులకును సామంత రాజులుగా నుండిరి, 

వీరు సూర్యవంశపు త|తియులుగా వర్షింపబడిరి. వీరనేక 

చాన శాసనములను ఇచ్చిరి. బల్లి యచోళుడు 10 వ 

శ తాద్దీ మధ్యభాగమున పరిపాలించెను. ఈతని కాలమున 
రేనాడు (కడప) చేశమును వదిలి తూర్పుగా గుంటూరు, 

నెల్లూరు జిల్లాలకు వచ్చి చేరిరి. 

చోడబల్లి కునూరుడు నన్నిచోడుడు (1050 _ 1100) 
కుమార సంభవ (గంథక ర్త, ఈతడు నన్నయ కాలము 

వాడు. ఈతని [గంథమున పేర్కొనబడిన చాళుక్యరాజు 

రాజరాజ న రేం దుడని తోచును. ఈతడు పాకనా జేలెను. 

పొత్తపి రాజధాని. ఈతని తరువాత కామదేవుడు 

(1100 1115) పాలించెను. ఈతని. శాననములు 

(తీపురాంతకమున కలవు. మంతి థీమయ. ఈతడు 

కులోత్తుంగ చోళమవోరాజునకు సామంతుడు. ఈతని 

తరువాత ఈతని కుమారుడు కన్నా రచోడుడు 1115-11989 
మధ్య పాలించెను. ఈత డనేక చానశాసనముల నిచ్చెను. 
గుద్దవాడి నాడు (రామచం దపురం తాలూకా) లోని 

"పెద్ద డాకశేమి (([చాజాూరామము) ఖీమేశ్వరునికి తన 
తల్లి దం్యడుల పుణ్యము నిమిత్తము అనేక ధర్మములను 
"జేసెను. ఇన్సే కాళవా స్తీశ్వరునికి కమ్మనాడులోని దేవా 

లయములకు అనేక ధర్మములు చేసెను. కులోత్తుంగ, 
వికమచోళులకు సామంతుడు. వారి విరుదములు వహిం 

చెను, (క్రమముగా ద&ణ మునకు తన రాజ్యమును విన్త 

రింప జేసెను. ఈతని కాలమున రండవ ప్రోలరాజు 

కాకతీయ రాజ్యమును తూర్పునకు సాగించుచుంజెను. 

తరువాత 



కనుకనే ఈతని ధర్మములను కొన్నిటిని అతడు స్థిరపర చెను, 

కామచోడుడు, అతనికొడుకు ( తిభువనమల్లుడు 1187 

నుండి 1151 వరకు రాజ్య మేలిరి. ఉభయులు కలిసి 

కొణిచెన [గామమున ధర్మములు చేసిరి. వీరి శాసనము 

లనుబట్టి కమ్మ నాడు, గుండికరు, మొట్టవాడి పీర్రిపొలన 

మందుండెను. వీరు వేంగి రాజ్యమునకు లోబడి పాలించు 

చుండిరి, పళ్చిమ చాళుక్య రాజులను వేంగినుండి పార 

 దోరిరి. వెలనాటి చోళులతో సఖ్యముగా నుండిరి. వీరి 

కాలమునుండి కాకతీయులు (రుదదెవ, గణపతి రాజులు 

'దేశముె దండెత్తి ఆ|కమించుకొనిరి, బల్లి చోడుని కాల 

మున (121 1-22) కొణిదెన తెలుగు చోళుల అధికా 

రము తను. ఇన్లై వెల్నాటిచోళుల అధికారముకూడ 

తను. గణపతిదేవుడు వేగి దేశమును [క్రమముగా స్వాథిన 

పరచుక్రానెను. . 

పొత్తపి (కడప) తెలుగుచోళులు := వీరు కడపజిల్లా 

పుల్ల ౦పేట తాలూకాలోని టంగుటూరువద్దనున్నవా త్తపి 

రాజధానిగా “తెలుగు చోళవంశములోని వేరొకళశాఖ 

౨0౦౦0 నం, లు శేనాటిని పొలించిరి. వీరు పశ్చిమ చాళు 

కులకు, తరువాత చోళులకు సామంతులుగ నుండిరి. 

18 వ శతాబ్ద |పొరంభ మున కాకతీయులచే జయింపబడి 

సామంతులయిరి. కరికాలవంశమునకు చెందిన తెలుగు 

బిజ్ఞన మనుమడు మల్ల దెవుడు పొ త్తపిని పాలించెను. వాని 

వంశములోని బెట్టరస 1121 నుండి 1125 వరకు పాలిం 

చెను. వికమచోళుని విజయమునతై నందలూరువద్ద 

చానశాననము ఇచ్చెను. ఈతని కాలమున అత్యనచోళుడు 

శేనాడులో కొంతభాగము నేలుచుం డెను. ఈతడుపశ్చిమ 

చాళుక్యులకు సామంతుడు. ఈతని కింద సామంతుడొకడు 

ముదివేము అగహోరమును 108 మవోజనులకు దాన 

మిచ్చెను. సిద్ధరస కొడుకు విమలాదిత్యుడు 1125 లో 

నందలూరులోను, @) కాళహా స్టిలోను చాల దాన శాసన 

ములను ఇచ్చెను. ఈతడు" వి|కమచోళుని మవో మండ 

లేశ్వరుడు. ఈతని శాసనములు అరవథాషలో కొన్ని 

గలవు, 1180 లో మల్లిదేవు ములికె (800 (గామ 

ముల్ఫు, సిందనాడి (1000 [గామములు) దేశములను 

వల్లూరు రాజధానిగా పాలించెను. ఈతడు పశ్చిమచాళుక్య 

సో మేశ్వరుని సామంతుడు. ఈతడు శెలుగు పల్లవులను 
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జయించి పొకనాడులోని కొంతభాగము నేలను. ఈతని 

మనుమడు మల్లి దేవు 1159 లో పాలించెను, ఈతడు 

నెల్లూరు తెలుగు చోడరాజగు నల్ల సిద్ధి చే ఓడింపబడి (1 159) 

వానికి సామంతుడుగా రాజ్య మే లెను. కొంత తరువాత 

రాజగు. ఓపిలిసిద్ధి 1224 లో కమ్మనాటిని జయించి, 

కాకతిగణపతి అను[గహమున కొణి దెన రాజధానిగా 

6000 దేశమును పాలించెను (1280 వరకు). గణపతి 

దేవుని జయమునశై_ కొణిదెన శంకశేశ్వరునికి మొగలి 

చెరువు [గామమును దానమిచ్చెను. గణపతిదేవుడు తన 

(పతినిధిగా ఓపిలిసిద్దిని పొ_త్తపీ, పాకనాడు, కమ్మనాడు, 

వెలనాడులసె నియమించెను. అరవ లిపిలో పాండ్య 

రాజగు నుందరపాండ్యుని (1216.88) శాననములు 

నందలూరు, వేపాక, అ త్తిరాల, పొ త్తపినాడులలో దొర 

కుట చేత ఈ ఓపిలిసిద్ధి అతని సామంతుడయ్యెనని తోచును. 

ఈతని తరువాత ఖీమదేవుడు కాకతిగణపతి సామంతు 

డుగ పాలింశెను (1285). కాకతీయ రాజ్యానంతరము 

(1825) విజయనగర రాజులకు లోబడి ఆ తరువాత 

గజపతి రాజులకు లోబడి 15 వ శతాబ్దాంతమువరకు 

ఈ వంశపు రాజులు పళ్సి మాం|ధ దేశమును పాలించుచు 

చెవభాహ్మణ భక్తి కలిగి వారికి అనేక భూదానము 

లను చేయుచు కీర్తి గడించిరి. 

నెల్లూరు తెలుగు చోళులు (1100-1880) : తెలుగు 

చోళవంశమున ఈ శాఖమిక్కిలి (పనిద్ధి గాంచెను. 12 

గురు రాజులు 250 నం. లు వలిరి. వారి రాజ్యము 

ఒకప్పుడు ఆంధలోని చాలభాగమును హోయసల 

తెలుగుపల్లవ, చోళ రాజ్యములలో కొంతభాగము కలిగి 

యుండెను. వీరు |పథమమున చోళచక వర్తులకును, తరు 

వాత కాకతీయులకును సామంతులుగా నుండిరి. కాని 

వీరు 18 వ శశాబ్దమున చాల ఉచ్చదశయందుండిరి. వీరి 

చరిత చాలభాగము వీరి శిలాతా[ మళాననములవల్లను, 

వాబ్బయమువల్లను "తెలియును. తెలుగు, సంస్కృతము, 

అరవము, 1గంథ, కన్నడ భాషలయందును లిప్పుల 

యందును శాసనముల నిచ్చిరి. మరియు ఆకాలపు చోళ, 

హోయనల, కాకతీయ, వెలనాటి చోళరాజుల శాసన 

ములు, వాబ్బయముకూడ ఫీరి చర్మితమును మనకు 

బాగుగా తెలుపును, 
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కరికాల వంశమున మధురాంతక పొ త్తపిచోళు డుద 

యుంచెను. ఆతని వంళమున తెలుగుబిజ్జ. డుదయించి 

కా వేరిదాటి మధురను జయించెను. ఆ తరువాత మనుమ 

సిద్ది 1175 నుండి 1192 వరకు నెల్లూరు రాజధానిగా 

రాజ్య మేలను, ఈతని శాననములు (శ్రీకాళవా స్రీ స్రీ 

కొవ్వూరు, నెల్లూరు, పొ త్తపి [గామములలో దొరకినవి, 

నెల్లూరి శాసనమున రాజు ఎరోంపల్లి (గామమును 

పూంగినాడులోని నెల్లూరి నాగూ రీశ్వరునకుదానమిచ్చెను. 

ఈతడు చోళ మవోరాజునకు సామంతుడు. ఈతని నమ 

కాలికులు చోళ రాజాధిరాజకులోత్తుంగ, కాకతిరు[ద దేవ, 

వెలనాటిచోడ, గోంక, పృథ్వీశ్వర కోట వంశపు ఖీమ 
కోటరాజు, యాదవవంశపు సారంగధర, తెలుగు పల్ల వ 

వంశపు విజయోదిత్య, అల్లు తిక్క, నాగవంశపు నత్తిరాజు, 

కొణి దెన నన్నిచోడుడు, పొత్తపిచోడకామ, మళ్లిదేవ, 
ఈతని తరువాత ఈతని తమ్ముడగు బెట్ట దేవుని కొడుకులు 

చాయభఖీమ, నల్ల సిద్ధి ఉమ్మడిగా 1187 నుండి 1214 

వరకు రాజ్య మేలిరి, వీరు కులోత్తుంగుని సామంతులు. 

అనేక దేవన బ్రాహ్మణమాన్యముల నొసంగిరి. వీరు రేనాడు, 

పూంగినాడు, తొండమండలము పె రాజ్య మేలిరి. కంచిని. 
స్వాధీనపరచుకొని కప్పము వనూలుచేసిరి. 1188.1192 
మధ్య స్వతం|తు లయిరి, 

ఎరసిద్ద 1195-1217 మధ్య పాలించెను. గండగో పా 
లాది బిరుదములను పొం బెను. ఈతడు మూడవ కులో 

. త్తుంగుని సామంతుడు. ఈతని కుమారులు మనుమ, బెట్ట, 

తమ్ము సిద్దుల సహాయముతో రాజ్యము వి _స్థరింప జేయ 
గలిగెను, మనుమసిద్ధి (1198.1 210) అనేకదానములను 

అ|గవారములను దేవాహ్మణుల కొనం7గాను. ఈతడు 

మూడవ కులోత్తుంగుని సామంతుడుగా నుండి ఆతని 

చివరి కాలమున న్వతం|తుడ య్యెను (1204). తమ్ముసిద్ధి 

 (1205.1209) శాననములు చోళచేశమున గలవు. కంచి 
నెల్లూరు పట్టణముల మధ్యస్థ దేశ ముకూడ ఈతని “కై వస. 

మ య్యును. అయినను ఈతడు కులోత్తుంగుని సామంతు 
డుగా నుండెను. ఆతనితో ఓరుగల్లు కోటా దండెత్తి 
గణపతి నోడించెను (1208). నల్లసిద్ధి రాజుగా పట్టాభిపి..క్తు 
డయినను అతని తమ్ముడు తమ్మునిద్ధి అతని కటాతమున 

రాజ్య మే లెను. యాద వరాయ వంశముతో వీరికి జంధుత్వ 

కలవాడు. ఈతడు తన 

మేర్చ జెను. ఈతని తరువాత మనుమసిద్ధి కుమారుడు 

తిక్క (12091248) రాజ్య మే లెను, ఈతనికి *ళేంఠ్ర 

నాదిత్య, 'జగదొబ్బ గండి, అను విరుదము లుండెను. 

ఈతడుకూడ మూడవ కులోత్తుంగుని సామంతుడుగా 
రాజ్య మలెను. ఈత డనేక చానశాసనముల నిచ్చెను, 
మూడవ రాజరాజు కాలమున కంచిలోని దేవాలయము 

లకు ఈతడు, ఈతని సామంతులు చెక్కు. దానములు 

చేసిరి. మూడవరాజరాజు 18 వ రాజ్య కాలమున ఉత్తర. 

ఆర్మాటు జిల్లాలోని గుడి మల్లం దేవునికి గండగోపాల 
మాడలు చానమిచ్చుటచేత ఆ [పదేశము తిక్కరసక్రు 
లోబడినదని తోచును. ఈతని శాననములు కంచి 
చెబాలయములలో నున్నవి. ఈతనికి చోళ తిక్క 

యను విరుదను కలదు. చోళ రాజరాజునకు సామంతు 

డుగానుండి అతనితో కలిసి హోయనల రాజులను 

ఓడించెను. ఈతని అల్లుడు అల్లు తిక్క కొంచినుండి పౌాలిం 

చుచు ఆత్మకూరున "జీవుని (పతిస్థించి చాల ధర్మములు 
చేసెను (1246). @) వరదరాజస్వామి . భకులమని 

(వాసికొనిరి. 1257 లో తీక్క భూపతి కంచిని పట్టు 

కొ నెను. ఈతడు గొప్ప వీరుడేగాక పరిపాలనా కౌశలము 

"పేరుతో చాల నాణెములను 

ముదింపించెను. ఆ కాలపు రాజవంశము లన్ని ంటితోను 

సంబంధము కలిగి మంచి పేరును, కీర్తిని నంపాదించెను. 
నెల్లూరు, చెంగల్పట్టు, ఉత్తర ఆర్కాటు, క డవజిల్లాలు 

అతని వాలనములో నుండెను. తిక్కనకవి తన నిర్వచ 
నోత్తర రామాయణమున  తిక్క_భూపతి కర్హాట 
సో మళ్వరుని, శంభురాజుని, ఇంకా ఇతర రాజులను 

ఓడించెననియు చోళ  రాజరాజును సింవోననాపీనుని 

చేసెననియు (పాండ్య రాజు బారినుండి తప్పించి), తాను 

కూడ కంచినుండి వరిపాలన సాగించెననియు (వా నెను, 

శేతనకవి తన దశకుమార చర్మితలో తిక్క భూపతి 
పాండ్య రాజువద్ద (మారీవర్శ నుందరపాండ్య) కప్పము 
గ.కొనె ననియు (వానెను. తిక్క సమక్థులై న సేన్హాధి 
పతులు, మంతులు గలవాడు. తెలుగు చోళుల సైన్య 

ములు ధైర్య శూరత్యములు కలిగి గొప్ప అనుభవము 
తోను, నేర్పుతోను యుద్ధము చేయుచుండెను. కనుక 
దడ్నిణ దేశమునందంతటను ఆలుగువారి. కీర్తి ప్రతిభలు 

460. 



పాచ్చెను. ఉత్తర ఆర్కాటు జిల్లాలోని శంభూవరాయ 

లను జయించుటలో నేమి, పశ్చిమ చాళుక్య చక్ర వర్తుల 

ల్సి సె న్యములను పార(దోలుటలో నేమి, పొండ్యులను హాత్ర 

మార్చుటలో నేమి, నెల్లూరు శెలుగు చోళులు కీర్తిని 

సంపాదించిరి, 

1288 నుండి 1250 వరకు తిరిగి రాశేం[ద చోళుని 

[వభ వెలిగెను, కాకతీయులతోడి స్నేహము తెలుగు 

చోళులకు లాఖించెను. అయినను కొన్ని సంవత్సరము 

లయిన తరువాత జటావర్శ సుంద రవాండ్య గొప్ప 

"సేనను సమకూర్చుకొని గండగోపాల (తిక్క) నొడించి 

చంపెను. కంచి, 

స్వాధీనమయ్యెను. కాకతి గణపతి ఓడి పరారయ్యెను. 

తిక్క 1289 నాటిశే పోయసలరాజగు నరసింహం 

నోడించి కల్యాణిపురమును తగుల బెన్సైను. దీనికి (పతీ 

కారముగా 1240 లో నరసింహుని కొడు కగు 

సోమేశ్వరుడు నెల్లూరువై దండె త్తెను. కాని ఓడిపోయెను. 

తిక్కనకవి, శేతనకవి కూడ కర్నాట సోమేశ్వరు డోడి 

పోయి పరారి అయినాడని |వాసిరి. తిరిగి 1257 లో 

తిక్కరాజు కంచిని స్వాధీన పరచుకొని సో మేశ్వరుని 

చంపాపురివద్ద ఓడించెను. ఇక్షు దేవగిరి యాదవులను 

ఓడించెను. వెలనాటి చోడ రాజగు పృథ్వీశ్వరుని ఓడించి 

చంపెను. శంభూవరాయ, శకాడవరాయ రాజులను 

ఓడించెను. వారినుండి కప్పము [గ గె కొనెను. తన ఆఖరి 

రాజ్య కాలములో కొడుకగు మనుమసిద్ధి, అల్లుడగు 

నెల్లూరు మండలములు పాండ్యుల 

ఈతని 1258 సం. 

అల్లు తిక్కలను తనతో కూడ పరిపాలించుటకు "నియ 

మించెను. తరువాత రాజ్యమును విభజించి అల్లుతిక్క-కు 

కం చిరాజ్యమును, మనుమసిద్ధికి నెల్లూరు రాజ్యమును 

ఇచ్చెను. అల్లు తీక్క- స్వతం త రాజుగా తన పేరుతో 

శాసనములను ఇచ్చెను (1248. 1272). 

1249 లో పాండ్యులు దండె త్తిరి. కాని కాకతీయుల 

నవోయమున అల్హుతిక్క వారిని కంచినుండి పారదో లెను. 

కాకతీయ గణపతి రు[దమచదేవులతో స్నేవహాముచేసెను. 

తెలుగు పల్ల వరాజగు విజయగండ గోపాలునితో కూడ 

స్నేహము చేసెను. ఈ వంశములవారి శాసనములు కంచి 

యందు కలవు. మనుమసిద్ధి (1245 - 67) అనేక 

శాసనములు [పకటించెను. 1250 లో.తనకు. ఆరోగ్యము 

కలుగుటకు నందలూరిలోని చేవునికి దానధర్మములు 

చేసెను. ఈతడు మూడవ వీర రా జేందచోళుని సామం 

తుడు. 1257 నందలూరు శాసనమునుఐట్టి ఇతని వంశ 

[కమము, ఇతని కోడూరు [గామ ధర్మము తెలియును. 

శాననము నల్ల సిద్దికి, యాదవులకు 

జరిగిన యుద్ధమును తెలుపును. మనుమసిద్ధి రాజ్యాఖి 

వృద్ది కె తెలుగుపల్ల వు లిచ్చిన చాన శాసనములు కొన్ని 

గలవు. ఈతని దాన శాననములు కొన్ని కంచి యందు 

గలవు. 1265 నుండి తన కొడుకు రెండవతిక్కతోనవో 

పరిపాలించెను. కాకతీయ గణపతిదేవుని సహాయముతో . 

. ఈతడు రాజ్యము చేసెనసి తెలియును. చోళరాజగు 

మూడవ రా జేం్యదుని పభ తగ్గినను, ఈ తెలుగు చోళులు 

ఇంకను అతని సామంతులమని పేర్కొనుచుండిరి. ఈతని 

ఆఖరి రోజులలో 1250 నం. నుండి ఈతనికి, ఈతని 

దాయాదులకు జరిగిన ఫోరాటములో ఈతడు కాక 

ప్రీయులను, వారు పాండ్యులను సనవాయము కోరగా 

పాండ్యులు దండెత్తి నెల్లూరును పట్టుకొని ఈతనిని 

సింహాననమునుండి తొలగించగా, కాకతీయులు వచ్చి 

తిరిగి పాండ్యులను పారదోలి అతని సింహానన మతని 

కిప్పించిరి. ఈ సందర్భమున నే తిక్కన సోమయాజి కాక 

తీయ గణపతిని ఓరుగల్లునందు సందర్శించి తనరాజునకు 

సహాయము కోరెను, గణపతి తిక్కన కవిత్వము విని 

ఆనందించి ఆతనికి 9 లతల బంగారు నాణెములను 6రి. 

[గామములను బహుమాన మిచ్చెను. గొప్ప సేనతో 

వెలనాడు చేశమునుజయించి రాజధానిని(త్సందవోలును) 

తగుల బెట్టి, నెల్లూరు ముట్టడించి, పట్టుకొని మనుమసిద్ధిని 

సింవాసనము వె ఛెక్కించను. 24 దుర్గములు, 65 పట్టణ 

ములు పట్టుకొని మనుమసిద్ధికి కానుకగా నిచ్చెను. మనుమ 

సిద్దికి మన్మగండగో పాల విరుదముం జెను. ఈతడు యాదవు 

లతో పోరా డెను, ఈతని సేనాపతి ఖడ్గతిక్కన యుద్ధమున 

గెలిచెను. కాని చనిపోయెను. -పేన్నానదీ ఫీరమందు 

సోమశిలవద్ద _యుద్ధముజరిగెను యాదవులు "సామం 

తులుగా నుండిరి. ఇక్తే ఖడ్గతిక్కన తెలుగు పల్లివరాజగు 

విజయుని (పా యేరువద్ద ఓడించెను. విజయు పూ ర్లీపేరు 

విజయగండ గోపాలుడు. చెం|టాల, కడప -యందలి 

తెలుగు పల్ల వులు మనుమసిద్ధి యధికారమునకు లోబడి 
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ఆంధ దేశ చరిత్రము = 1 

యుండిరి. దక్షిణ వల్ల వరాజగు కొ ప్పెరుంజింగ వాండ్యుల 

వల్ల ఓడింవబడినను, తొండమండలము నుండి తెలుగు 

చోళులను తరిమివేసి వేంగి రాజ్యములోనికి చొచ్చుకొని 

వచ్చి [దాజారామములో శాననములు చెక్కి. ౦చెను. 

ఈతడు 1249 - 50 లో కాక తీయ గణపతిచే ఓడింపబడి 

'తెలుగుదేశమువై తన యధికారమును వదులుకొ నెను. 

కాని ద&ిణదేశమున 124కి నుండి 1259 వరకు పాలిం 

చెను. చిదంబరము చేవాలయమును బాగుచేయించెను. 

తుద కీతడు 1259 తో గణపతిచే పూర్తిగా ఓడింపబడెను. 

మనుమసిద్ధి, గణపతి పతమున పోరా ను. పాండ్యులను, 

కాయస్థులనుకూడ _ ఓడించెను. హోయసాల రాజగు 

నరసింహా నెల్లూరుపై దండెత్తగా ఆతనిని ఓడించి పార 

దోలెను. రేనాడు వరిపాలించు పళ్చ్నిమ గాంగ రాజులను 

ఓడించెను. ఈతడు బహు పరా|క్రమశాలియనుట కీతని 
బిగుదములే సాత్యుము. కతన, తిక్కనల (వాతలనుఐట్టి 

ఈ రాజు కాలమున తెలుగు చోళులు బహు పరాక్రమ 

శాలు లని తెలియుచున్నది. 

మనుమసిద్ధి తరువాత రెండవ తిక్క 1265 నుండి 1261 

వరకు పొలించెను. ఇతడుకూడ తం|డివలె బహుపరా[కమ 

శారీ. అద్దంకి యాదవులు ఈతనికి సామంతులు. ఈతడు 

"కాకతీయుల సహాయమున శతు వులను పరిమార్చు 

చుం డెను. రుదమదేవి ఇతని సమశాలికురాలు. ఈతని 

తరువాత 1281-1299 వరకు తిక్కని సోదరుడు మన్య. 

గండ గోపాలుడు పొలించెను. ఈతడు చేవాలయములకు 

(బాహ్మణులకు, కవులకు, సామంతులకు చాలదానములు 

చేసెను, కొణి దెన చెన్న కేశ వస్వామికి 1297 లో కొంత 

భూదానము చేసెను, ఈతని కాలమున ఆఖరి చోళ రాజు 
మూడవ రాజేం|దుడు చనిపోవుటతో చోళ రాజ్యము 

అంతరించెను. నెల్లూరు చోళులు పూర్తిగ స్వతంత్రుల్రై రి. 

కాని 1296 తరువాత కాకతీయ [పతాపరు[దుని సామం 

తులుగా పాలించిరి. 1291.96 మధ్య అనేకసార్లు మన్న 

గండ గోపాలుడు ఓడింపబడి పదభష్టుజె తుదకు సామం 
తుడుగా సింవోనన మెక్కెను (1297). 

కాకతీయులకు యాదవ 'రామచం[దులకు జరిగిన 

యుద్ధములలో మన్మగండగోపాలుడు |ప్రతాపరుదునకు 
సవోయ మొన ర్చెను. ఇళ్లే కళింగదేశమువై దండెత్తి 

కాకతీయ సామంతులగు కొలనిరు[ద, అన్నయలకు 

నహాయవడెను. అల్లుతిక్క చనిపోయిన తరువాత కంచి 

రాజ్యమును నెల్లూరు రాజ్యములో కలిపివేసెను. ఈతని 

తరువాత రాజగండ గోపాలుడు (1299-1825) పాలిం 

చెను. ఈతడు [పశావపరుదుని సామంతుడు. 1816 లో 

ఆతని సేనాధివతి ముప్పెడి నాయకుడు కంచికివచ్చి, 

మానవీరుని (తెలుగుచోళ) పరిపాలకునిగా నియమించి 

1002 గండగోపాల మాడలు ఖరీదుగల రెండు (గామ 

ములు దేపునకు నమర్ప్చించెను. ఈతడు స్వతం|తుడుగనే 

శాసనముల నిచ్చెను, త్రిభువన చకవర్హి యను బిరుదును 

పొంచేను. ఈతని కాలమున కాకతీయ మపహారాజు 

పశాపరుదుడు పాండ్య దేశమును జయించియు, కంచిని 

స్వాధీనపరచుకొనియు, నెల్లూరు తెలుగు చోళులను, 

కొలని రుద దేవులను సామంతుగుగా జేసికొనియు, కళింగ 

మును జయించియు, విశాలాంధధ చెళముపె చక్రవర్తిగా 

నుండెను. నెల్లూరు చోళులలో వీరగండ గోపాల 

(1292-1902) ఆఖరిరాజు. ఈతని శాసనములు చాలా 

భాగము దకిణదేశమున దొరికినవి. ఈతనికి కూడ 

[తిభువన చక్రవంర్శి బిరుదము కలదు. ఈతడును, 

ఈతనికి ముందున్న రాజులును చోళ సంపదాయ 

ములను |గహించి దానిని దేశమున వ్యాపింప ఉసిరి, 

దేవాలయములు కట్టు పద్ధతులు, వాటి పరిపాలన, దేశ 

భాషలు, మర్యాదలు, మొత్తముమీద రాజ్యపరిపాలనా 

విషయములు చోళులవై యున్నవి. పాండ్యుల దండ 

యాతలవల్ల నేమి, కాకతీయుల దండయా[తలవల్ల నేమ 

ఇద్దరు ముగ్గురు రాజులు ఒకే కాలమున నెల్లూరు మండల 

మున రాజ్యపాలన చేయుటవల్ల నేమి, సామంతులు తరచు 

తిరుగుబాటు చేయుటవల్లనేమి, నెల్లూరు తెలుగుచోళుల. 

రాజ్యము యొక్క (పభ తగ్గిపో యెను. ఓరుగల్లు రాజ్యము 

182కి లో తుగ్గకు వశమయ్యెను. అప్పటికి నెట్టారు 

చోళులు అ స్హమించిరి. | 
కాకతీయాం(ధ్రరాజుల చరిత్రము : తామ శిలాశానన 

ములు, శిల్పములు, వాబ్బియము, ముఖ్యాధార ములుగా 

ఈ రాజుల వంశ|క్రమ కాలనిర్ణయములు, ముత విషయ 

ములు, ఆర్థిక రాజకీయ విషయములు శెలిసికొన 

గలము. కాకతియను దుర్గ కులదేవతగా కలవారు కాక 
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శీయులు. వీరు చతుర్ధకులజులు, తూర్పు చాళుక్యుల 

వలెనే వీరిదికూడ వరాహము ద. పీరిలోని మొదటిరాజులు 

వారిలోవలెనే జైనమత పోషకులు. జై నమతస్థులు 

“కాకతి లేక “కూప్మూండి? ని ఆరాధించెడివారు. కనుక 

ఈ వంశమున కా పేరు వచ్చెను, రెండవ [పోలరాజు జెన 

మతస్థుడు, తరువాత ౩ వుడు. ఆతని తరువాతి రాజు 

లందరు శివభక్తులు. 10 వ శతాబ్దపు తూర్పు చాళుక్య 

శాసనమును బట్టి (అమ్మ రాజ దానార్షవుల కాలమున) 

గుండియ రాష్ట్రకూటుని మనుమడును, ఎరియ రాష్ట్ర 

కూటుని కుమారుడునగు గుండ్యన లేక కాకర గుండ 

యను నాతని | పేరేపణచేత నతవాటి నివానుల నుద్దే 

శించి ఈ శాసన మివ్వబడినది. కాక_ర్య గుండ్యన రాష్ట్ర 

కూట వంశమువాడై నను, తూర్పు చాళుక్యరాజులకు 

సామంతుడుగ నుండెను. ఈతడే కాకతీయవంశక ర్త. 

ఈతని కాలము 9ఫ్0 (పాంతము. 970 నుండి 999 వరకు 

తూర్పు చాళుక్యవంశము అంతఃకలహములతో తీణిం 

వను. ఈ కాలమున కాకతి గుండ్యనయు, ఆతని సంతతి 

వారు తమ రాజ్యమును వృద్ధిపరచు కొనిరి, కాకతీయ 

శాసనములను బట్టి _ ఈకింది వంశావళి, కాలనిర్లయము 

చేయబడినవి: 

మొదటి (పోలరాజు (10 ర్ 0.1080) 

[తిభువనమల్ల బేతరాజు (1 080-1115) 

| 
రెండవ [పోలరాజు (1 11 5.1158) 

| 
రుద దేవ (1 158-1195) మహాదేవ (1195-1196) 

గణపతి (1198-1261) 

రు|చాంబిక (1258-1296) 

[వతాపర్ముద (1290-1826) 
మొదటి [పోల కొఅవి, సబ్బి దేశములకు (ఓరుగల్లు 

మండలము రాజె తూర్చుచాళుక్య రాజులకు సామంతు 
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డయి యుండెను. ఈతని సేనాని బమ్మ దక్షిణమున కంచి 

చోళుల నెదుర్కొ నెను. ఈతనికొడుకు “బేతి ప్సిమ 

చాళుక్యులకు సామంతుడుగ నుండి గోదావరికి పళ్ళి 

మోడత్తర |పాంతమున పొలించుచుండెను. అనుమకొండ 

రాజధాని. ఈతడు శివభక్తుడు. ఈతని కొడుకు రెండవ 

(పోల. ఈతడును మొదట పశిమ చాళుక్యులకు సామం 

తుడుగా నుండి తరువాత శై లపచదేవుని ఓడించెను. నేల 

కొండపల్లి నేలు గోవిందుని, మం|తకూటపు రాజగు 

గుండయను, వేములవాడ జగచేవుని ఓడించి సామంతు 

లుగా చేసీకొ నెను. 1158 లో బిజ్జలునికి సహాయముచేసి 

కళ్యాణిపురమును నాశనము చేసెను. ఈతడు వెలనాటి 

చేడులతో యుద్ధముచేయుచు చనిపోయెను. ఈతని 

కొడుకు రుదదేవుడు రాజ్యమునకు వచ్చెను. అప్పటికి 

తూర్పున చాళుక్య రాజ్యము కీణించి వెలనాటి చోడ, 

తెలుగు చోడ కొలను వంశముల స్వాధీన ముననుండెను. 

పక్చిమచాళుక్య రాజ్య మ_స్సమించి కళచురి, లింగా 

యితుల స్వాధిన మయ్యెను. గోదావరికి ఉత్తరమున 

యాదవులు తమ రాజ్యమును విస్సరింప చూచుచుండిరి. 

ఇట్టి సమయమున రుద దేవుడు. చెద్ద సైన్యమును సమ 

కూర్చుకొని, ధర్మపురినుండి గోదావరీ తీరస్థ భా 

చలమువరకుగల [వదేశము నేలు దొమ్మెరాజు నోడించి 

ఆ దేశమును తన రాజ్యములో కలుపుకొ నెను. మైలిగ 

దేవుని జయించి పొలవాస దేశములు ఆ[కమించఛెను. ఫీము 

డేలు వర్గమానపురమును గాల్చి అతనిని పారదోలి, చోడో 

దయుని సామంతునిగా 'జేసికొ నెను. ఆఖరి వా రిద్దరును 

శెలుగు చోడరాజులు. తరువాత వెలనాటిచోడుల నెదు 

ర్కొ నెను. |శీశైెల |త్రిపురాంతకములను స్వాధీన పరచు 

కొనెను. ఈ జయములందు ఈతని మంతి ఇనగాల [(బమ్మి 

"రెడ్డి సహాయప డెను (1162). 1186 సంవత్సరమునాటికి 

వెలనాటి చోడరాజులను జయించి కవృము [గ కొనెను. 

నతవాడి, ఇందులూరి కొలను వంశీయుల సవాయమున 

కృష్ణా గోచదావరీనరీ మండలముల వరకు కాకతీయ 

రాజ్యాధికారము వ్యాపించెను. ఆ వంశముల వారితో 

సంబంధ బాంధవ్యములను వృద్ది పరచెను. రెడ్డి కులజు 

లగు రేచర్ల కామచమూపతి ఇతనికి కుడిభుజము. ఆతని 

కొడుకు బేతిరెడ్డి 1198512802 మధ్య అనేక యుద్ధము 

463. 
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లలో నహాయ మొనర్చి, ముఖ్యముగా యాదవులతో 

పోరాడి తుదకు [పాణముల నర్పించెను. ఈతని తమ్ముని 

కొడుకు రు[దసేనాని అనేక రణరంగములందు గెల్చి 

కాకతీయ రాజ్య విస్తరణకు కారకుడ య్యను. కరీం 

నగర శాననమునుబట్టి గంగాధరుడను [బాహ్మాణ మంత్రి 

రాజ్యపాలనయందు "సమర్హుడె అనేక చేవాలయములను 

కట్టించి సర్వ కథలను పోషించెను. [(దావారామ శాసన 

మునుబట్టి కాకతి రు[దునికి “విద్యావిభూవణి బిరుద 

ముండెను. ఈతడు రచించిన నీతిసారమును బగ్జెనకవి 

సీతిశా(న్త్ర ముక్తావళియను పేర తెనిగించెను. మల్లి కార్జున 

పండితుడును, అతని శిష్యుడు పాల్కురికి సోమనాథుడును 

ఈ రాజపోవణమును పొందిరి. పల్నాటి యుర్ధానంత రము 

(1 176.1182) వెలనాటి చోడరాజుల (ప్రభ తగ్గెను. 

1186 లో కాకతి రుదుడు వెలనాటి గొంకరాజు 

నోడించి వారి రాజ్యమును నాశన మొన ర్చ్బెను. 

పల్నాటి యుద్ధానంతర ము నతవాటి, హైహయ 

వంశపు రాజుల సవాయమున కాకతీయ సా[మాజ్యము 

తూర్పుతీరము వరకు వ్యాపించెను. వక శిలాగగరము లేక 

ఓరుగల్లు రుద్రదేవుని కాలమున నిర్మింపబజెను. ర్నుదేశ్వ 

రాలయము మొదలగు అనేకాలయములు కట్టబ డెను. 

చితకళలు, ముఖ్యముగా శిల్ప కళలు 'దేవాలయములందు 

వృద్ధిచెందెను. మంటప _న్తంభములమీద శాసనములు, 

బొమ్మలు చెక్క_ బడెను. యాదవుల రాజగు బె తుగి 

ఆం|ధ రాజగు రుదునివై దండెత్తి అతనిని చంపెను. 

అందుచేత రుదుని తమ్ముడు మహాదేవుడు రాజ్య మే లెను, 

ఈతని కాలమున చై తుగి తిరిగి దండె త్తివచ్చి మవోదేవుని 

జంపి అతని కుమారుని గణపతిని ఖైదీగా తీసికొని 

పోయెను, ఈతడు చేవగిరిలో 1209 వరకు ఖి దీగా 

నుండి ఆసంవత్సరము సై _తుగి దయవల్ల విడువబడెను. 

ఈతడు . ఖై దులోనున్న కాలమున సామంతరాజులు 

న్వతం[తులైరి. కాని రేచర్ల ర్నుద సేనాని, బొప్పదేవ 

సేనాని మున్నగువారు శతువుల నణచివేసిరి, 1212. 

1225 మధ్య గణపతిదేవుని వెలనాటి జయములు పూరి 

యయ్యును. కోట, నతవాటివంశములతో సంబంధ ములను 

జేసెను. జాయపనాయకు నోడించి ఆతనిని తన గజ 
నై న్యాధ్యమునిగా నియమించెను. ఆతని సోదరీ ద్వయ 

మును వివాహమా డెను. కొలనిమండలమును జయించి 

సోమయమం తికి ఆచేశమునిచ్చెను. ఆ తరువాత వారి 
సవాయమున కళింగమును జయించెను. కొలని సోమయ 

మంతి కోడులనాడు జయించి గోదావరి చాటి, మన్య 

[పాంతములను జయించి కళింగములోని దతీణ భాగము 

లను జయించెను (1285 = లలి, గుంటూరు, నెల్లూరు, 

కడప జిల్లాలలో పరిపాలించు తెలుగు చోళ రాజులను 

1245 _ 50 మధ్య జయించెను. ఇదేనమయమున దఠిణ 

దేశమున చోళ రాజులు పాండ్యులచేతను, పల్ల వులచేతను 

ముట్టడింపబడుట చూచి గణపతి తన సేనానియగు 

సామంతభోజుని గొప్ప సైన్యముతో పంపి కంచి 

మొదలుగాగల దఠిణ దేశములను జయించెను. 

ఈతని తరువాత ఈతని పుతిక రృుదాంబ 1258 

నుండి 1296 వరకు రాజ్య మే లెను, ఈమె చాళుక్య 

వీరభ।|దుని భార్య. ఈమె కూతురు ముమ్మక్క. ఆమె 

కుమారుడు [పతావరుదుడు. ర్ముదమదేవి రాజ్యమునకు 

వచ్చినవెంటనే దకిణ. దిశనుండి చోళులు, తెలుగు 
చోళులు, పల్పవులు దండెత్తిరి. కాని ఆమె సేనాని 
(తిపురాంతకుడు వారినందరిని పారదో లెను. ఇక ఉత్తరము 

నుండి యాదవులు దండె త్తిరి. దేవగిరి గాజు మవోదేవుడు 

దండెత్తి కొంతకప్పము "7 కొని పోయెను. ఈమె ఓరు 

గల్లున రాతిగోడను కోటలోపల కట్టించి దానికి మెట్టు 

కట్టించెను, "పెక్కు అ[గహారములను భూచానములను 

ఇచ్చెను. ఈమె తరువాత ఈమె దత్తుడు, మనుమడు 

. వతాపర్నుదుడు 1290 నుండి 1826 వరకు రాజ్య మే లెను. 

ఈతడు 1254 లో జన్నించుటచేత రాజ్యమునకు వచ్చుసరికి 

86 సం. ల వయస్సుకలిగియుండెను, 1290 నుండి 1296 

వరకు రు దాంబకు రాజ్యపాలనమున సహాయముచేనెను. 

తాను స్వయముగా రాజ్రైన తరువాత నెల్లూరు చోళులను 

జయించెను. వారినుండి కప్పమును "7 కొనెను. ఈతడు 

రాజ్యమునకు వచ్చిన సంవత్సరమున అల్లా యుద్దీను 

ఖీ ఢిల్లీ చ్మకవర్తి అయ్యెను. 1294 లో అల్లాయుద్దీను 

దేవగిరి యాదవుల నోడించి కప్పము గైకొనెను, 

1808 లో తిరిగి దండెత్తి కాకతీయులచే ఓడింపబడి 

పరారయ్యెను. గండికోట (పాంతముల నేలు కాయ 

స్థులు తిరుగువాటు చేయగా వారిని ఓడించెను. 
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1809.లో మాలికాఫరు యాదవులను రూపుమాపి 

ఓరుగల్లుపై దాడి వెడలను. కాని ఓడిపోయెను. అయినను 

వెంటనే యింకొక దండయా[తను సలిపి ఈసారి కోట 

బురుజులను స్వాధీనపరచుకొ నెను. అంతట |పళాపరుదుడు 

సంధిచేసిక్రొ నెను. తనకున్న యావత్తుధనమును, ఏనుగు 

లను, గుజ్జములను మాలిక్ కాఫరుకు ఇచ్చెను. (పతిసంవత్స 

రము జాబేయా కప్పముకట్టుటకు అంగీకరించెను. 1811.18 

మధ్య గండికోటలోని కాయస్థులు, ఫఏీరికి సనోయము 

చేసిన కొందరు శెడ్డు ఓడింపబడిరి. ద&ిణమున పాండ్యులు 

కంచిని పట్టుకొని కాకతీయ పరిపొలకులను పార 

దోలిరి, వారిని ఓడించి తిరిగి తమ బలమును స్థిరపరచు 

కొనుటకు కాకతీయ సేనానులు ప్రయత్నించి నెగ్గిరి, 

మహో రాజు శ్రీ3ైల, (తిపురాంతక, కంచి, జంబు శేశ్వ 

రాది పుణ్యతీర్థములను సేవించి అనేక భూదానముల 

నొనర్చి 1818 నాటికి ఓరుగల్లు చేరెను. 1820లో 

ఘాజీ తుగ్గకు కొడుకు ఆలుఫ్ ఖా౯ తిరిగ్మిఓరుగల్లుకోటను 

ముట్టడించెను. కాని నాడు ఢిల్లీకి పోవలసి వచ్చెను. 

1922 ఖో తిరిగి యెక్కువ నై న్యముతో వచ్చి ఆలుఫ్ 

ఖాను కోటను ముట్టడింపగా చేయునది లేక [వతాప 

రు దుడు నకుటుంబముగా లొంగిపోయెను. ఆతనిని ఢిల్లీ 

పంపగా దారిలో మృతినొం చెను (1828). [పఆావరు[దుడు 

తన సైన్యమును, ఉత్తర దిశయందలి కోటలను వృద్ధి 

పరచక యుండుటయు, [పోలయ వేమారెడ్లు తమ 

స్వాతం[త్యమును వెల్లడి చేయుటయు, యుద్ధ రంగమున 

పద్మ నాయకుల పై భారమంతయు "మోపి శెడ్డు తాము 

పోరుసల్పక యుండుటయు ఈ అపజయమునకు ముఖ్య 

కారణములు. 

కాకతీయ రాజులు విధ్యాపోవ.ణము చేసిరి. అనేక 

అ(గహోరముల నిచ్చిరి. విశేషముగా చేవాలయములను 

కట్టించిరి. సర్వకళలనుపోషించిరి. మల్లికార్జునుని నిరోష్థ్య 

రామాయణము, విద్యానాథుని 

(పతాపరుద యళోభూషణముఅను అలం కారశా(స్ర్రము, 

అగస్త్యుని బాలభారత ము, గంగాధర కవి యొక్క భారత 

నాటకము, నరసింహ కవియొక్క కాదంబరీ నాటకము, 

విశ్వనాథుని సౌగంధి కాపహరణము, అప్పయార్యుని 

జినేంద కళ్యాణాభ్యుదయము, |తిపురాంతకుని [పేమాఖి 

ఉదారరాఘవము, 
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రామము, మాదన మార్కండేయ పురాణము, భాస్కర 

కవి రామాయణము, ఏకా[మనాథుని [పశావ చరి|తము, 

ఆకాలమవు వాజ్మయాభివృద్ధిని తెలియజేయు చున్న ఏ. రాజ్య 

విస్తీర్ణము, పరిపాలనా విషయములు అప్పటి శాననము 

లను బట్టియు, వాజ్మియమును బట్టి యు తెలియుచున్న వి. 

రాజ్య మున ఇప్పటి తెలంగాణము, రాయలసీమ, కోస్తా 

జిల్లాలు, తొండమండలము, కంచి మండలము ఇమిడి 

యుండెను. చక్రవర్తి ఓరుగల్లున అష్ట పధానులత్రో 

రాజ్యము చేయుచుండెను. అతడే సర్వ సేనాని, న్యాయ 

స్థానమున కధ్యకుడు. ఆ కాలమున 77 రాజ్యాంగ నియో 

గము లుండెననియు, ఒక్కా క్క దానికి ఒక్టా క్క అధ్యము 

డుం జెననియు, ఈ నియోగములన్నియు పద్మనాయకుల 

యాజమాన్య మున పనిచేయుచుండె ననియు. తెలియును. 

రాష్ట్ర) ము లేక మండలము, సీమ, నాడు, (గామము విభా 

గములు. రాజ ప్రతినిధులు, వారి[కింది సామంతులు, తగు 

రతక సె నై న్యముతో పాలించుచుండిరి. [గామపరిపాలనము 

రెడ్డి, కరణము, తలారి. వశముననుండె డెను. వ్యవసాయ 

మున కె పెద్ద తటాక ములు (తవ్వబ డెను. పన్నులు ధాన్య 

రూపమున వనూలు చేయుచుండిరి. అనేక విధముల నుంక 

ములు, భూమి, నీటిపన్ను లు, సామంతులిచ్చెడి కప్పములు, 

న్యాయస్థానములందు వనూలగు రుసుములు, వ రకము 

వల్లను, వస్తువుల అమ్మకముమీదను వసూలు చేయబడు 

పన్ను లవల్లను, సము [దమునుండియు, ఖనిజవస్తు సామి 

నుండియు, ఆటవిక సంపదవల్లను వచ్చు ధనమంతయు 

ధనాగారమును నింపుచుండెను. ఆకాలమున నాణము 

లను ము[దించుచుండిరి. ఈ రాజులు ఎై_వమతన్థు లగుట 

చేత నంది విగవాముగల బంగారు, వెండి మాడలు 

విశేషముగా ముదింపబడు చుండెను. కృషీవలుల్నక్రె 

అరణ్యములను నరకి భూములను వ్యవసాయమున కను 

కూలముగ జేసిరి. చెక్కు [గామములను నిర్మించిరి. విశా 

లాంధ దేశము, కళింగము, ద&ీణ భాగము, ఉత్తరచోళ 

మండలము, కాకతీయసా మజ్య ఛాగము లే. 

రోసు 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 11 క్రీ. శ, 1824-1675: - 
రాజకియస్థితి (క్రీ, శ, 1824: 14 వ శశాల్ది. పథమ 

పాదమున ఆం|ధదేశము ఉత్తర హిందూస్థానమునుండి 
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ముస్ఫిం దండయా తలకు తరచుగ గురియగుచుం డెను. 

ఆం(ధభూమినంతయు దాదాపు పకచ్చతాధిపత్యముగ 

నేలిన కాకతీయ. సామాజ్యము తురుష్క జ్వెత 

యాతా దావానలమున కాహుతి యయ్యును. E శ్, 

1528 తరువాత దేశమున శాంతి భదతలు కొరతవ డెను. 

తురుష్కుల బారినుండి పాందవ ధర్మమును రతీంచు 

టకై ఆం(ధావనిలో అచట నచట ్రయుశ్నములు 

సాగుచుం డెను. తతృలితముగ 8. శ. 1881 నాటికి 

తూర్పు తీరమంతయు తురకల పాలనమునుండి విడివడి 

స్వతం[తమయ్యును. పశ్చిమభాగమున చాళుక్య సోమ 

దేవుడును, మూడవ బల్లాల దేవుడును ఢిల్లీ ముస్తీం బాని 

నత్వమును తొలగదోసి, కంపిలి ముస్టిం రాజపతినిధివె 
తిరుగబడి యోడించిరి. ఈ కార్యమున ఫీరికి పారిహార 

రాయలు, బుక్కరాయలు నహాయవడిరి. తుంగభ దానది 

దతీణ తటమున విజయనగర సా_మాజ్యము (కీ. 2 

18896) ను, పూర్వపు కాకతీ య రాజ్య భాగమున వెలమ 

రాజ్యమును, కృష్ణా గోదావరీ పరినరములందు "రెడ్డి 

రాజ్యమును (కీ, శ. 1880) నెలకొనెను. క ళింగాం[ధ 

మున తూర్పు గాంగులును, కోరుకొండలో రెడ్డును, 

పిళాపురమున కొప్పుల నాయకులును, ఓరుగల్లు పరీ 

నరములందు (ప్రోలయ, కావయనాయకులును, పరిపా 

లించుచుండిరి, హిందూ రాజ్యము లన్ని టికి [వక్క లోని 

బల్లమువలె బవామనిరాజ్యము (కళ, 1847) విజయ 

నగర రాజ్యమునకు ఉత్తరమున స్థాపీతమ య్యును. దీనికి 

రాజధాని గుల్బర్గా నగరము, 

విజయనగర సామాజ్యము, క్రీ. శ. (1896 - 1816) :. 
1. సంగమ వంశము క్రీ, శ. 1886-1486) :. దతిణభారత 
దేశము నంతయు వకచ్చ|తము [కిందికి తెచ్చినవారు విజయ 
నగర సా[మాజ్య స్థావకులగు హారివారరాయలు, కంప 

రాయలు, బుక, రాయలు, మారక, ముద్దప అను వంచ 

సహోదరులు. వీరిలో వారివారరాయలు, బుక్కరాయలు 

కాకతీయులకును, కంపిలి రాజునకును సేవకులై యుండిరి, 
వీడు [కీ శ, 182%? లో ఢిల్లీకి బందీలుగా గొంపోబడిరి. 

మరల కంపిలి" రాజ ప్రతినిధియగు మాలిక్ మహమ్మదు 

అనువానికి సవోయులుగ వీరు ఢిల్లీ సులానుచే దక్షిణము 

నకు పంవబడిరి. అప్పుడు విద్యారణ్యస్వామి (పోద్భల 

466. 

ముతో వీరు విద్యానగరమును నిర్మించిరి. అదియే 

విజయనగరము (హంపీ). హారివారరాయాదులు సంగవ్రు 

రాజపుతులగుటచే వీరిది సంగమవంళ మయ్యెను. 

హరిహారరాయలు 1 (కీ, సో 1886-1857) బుక్క 

రాయలు 1ను (16 శ. 1844.77), కొన్ని యేండ్లు కలిసి 
రాజ్యము చేసిరి. కీ. శ. 1844 లో బుక్కరాయలు 

యాద వరాజ్యమును, పశ్చిమతీరమునందథి తులునాడును 

జయించెను, “పూర్ణ పళ్చిమ సము చాధశ్వర” అను 

బిరుదు వపాంచి, హారివారరాయలు, బుక్క రాయలు 

(కీ. శ. 1846 లో తక్కిన సోదరులతోకూడి శృం గేరిలో 
గురుసమతమున విజయోత్సవము జరపుకొనిరి. ఈ మహః 
సా[మాజ్య నిర్మాతలగు వీరలు హోయనల సామంతులు 

గాక ఆం|ధు అనుట నిక్కు వము. 

బహామనీరాజ్యము (క్రీ. న 1ల4. 1525) నకును 

తద్విచ్చిన్నానంతరము ఏర్పడిన గోలకొండ, బీదరు, 
అహమదునగరు, బిజాపూరు, అను అయిదు 

తురకరాజ్యములకును, విజయనగర రాజ్య మునకునుమధ్య 
సతతము సమరములు సాగుచునే యుండెను. రాయ 

చూరు లోయ, తూర్ప్చుతీరమున కృ స్టానది యు త్తర 

భాగము, తరచుగ చేతులు మారినను తుంగభ| దానది 

దడీణతీరము మాత్రమే ఎల్లప్పుడును విద్యానగరాధీశుల 
అధీనమంచే యుండెను. అల్లాయుద్దీను బహమన్షా 
డీ. శ. 1849, 1854 లలో విజయనగరము చె దండె 

తెను. కాని రెండవతూరి బుక్క_రాయలచే పరాజితు 
డయ్యెను. బుక్కరాయలు 1, బహమనీ సుల్తానులు-మహ 
మదు 1 ముజాహీదులతో యుద్ధముచేసి గెలిచెను, ఇతని 

పుుతుడు కుమార కంపన 11 మధుర ముస్లిం రాజ్యమును 

అంత మొందించెను. (కీ. శ, 1874 లో బుక్కరాయలు 

చైనా చక్రవర్తికి రాయబార మం పెను, 

ఇతని తరువాత హరిహరరాయలు 11 (క్రి శ. 1877. 

1404) రాజ్యమునకు వచ్చెను, ఈ మహోరాజు తురకల 

నుండి చౌల్, దబూల్ శేవులను జయించెను. [కీ థ్, 

1882-55 సంవత్సరముల మధ్య కొండవీటి రెడ్డనుండి 

కర్నూలు, నెల్లూరు, గుంటూరు మండలములలో కొన్ని 
రాజ్యభాగములను ఇతడు, వశపరచుకొనెను, [కీ శ 
1888.89 లో ఫిరోజిషా బహుమనీత్రో యుద్ధముచే సెను, 

బరారు 



వారిహారుని మరణానంతరము విరూపాత 

రాయలు 1 ను (కి. శ. 1404-14065), బుక్క రాయలు 

11ను (క. శ, 1405-1406) కొద్దికాలము పాలించిరి, 

తదనంతరము దేవరాయలు 1 (|క్రి. శ. 1406-1422) 

(క్రీ. 1406 లో పట్టాభిపి కుడ య్యెను. ఫిరోజ్షా వశేట 

విజయనగరము సె దండెత్తుచునే యుండెను. 

కొండవీటి రెడ్డి రాజులు సుల్తానుపవమున దేవరాయ 

అతో పోరుచుండిరి. దేవరాయల మిత్రుడు కాటయ 

వేమా రెడ్డి యుద్ధ మున హతుడయ్యెను, కీ. వ. 1419 లో 

దేవరాయలు పానుగల్లు దుర్గమును పట్టుకొ నెను. దేవ 

రాయలు చనిపోగా, పు[తుడు రామచం[దఠాయలు 

(18. భ్, 1422) కొన్ని నెలలు పాలించెను. తరువాత, 

తమ్ముడు విజయరాయలు. 1 (క. శ్ర, 1422 _ 1426) 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. బహమనీ సుల్తాను అహమదుషో 

విజయనగరమువె దండెత్తి అమాయిక [పజలను 

హొంసించి, చం పెను, మృతిచెందిన జనులు 20,000 లకు 

మించగనే ఆనందోత్సవములను జేయుచుం డెను, 

చేవాయతనములను పాడుచేయించుచుం డెను. [క శ 

1426 లో చేవరాయలు 111, అదివరకు తం|డితో పాలించి 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఇతని'నే (ప్రౌఢ దేవరాయలందురు. 

(పౌఢచేవరాయలు |క్రీ. ఈ. 1422 - 1446) కొండవీటి 

"రెడ్డి రాజ్యమును గెలిచి, రాజమహేం(దవరపు రెడ్డి 

రాజ్యమును బలపరచెను. కేరళ మునకుబోయి క్విలాన్ ను, 

ఇతర రాజులను గెలిచెను. ఇతని రాజ్యము గుల్బర్గూనుండి 

సింహళము వరకును, ఒరిస్పాను౨డి మళయాళ మువరకును 

వి న్ఫృతిగాంచెను. దేవరాయలు సై న్యములో తురకలను 

చేర్చికొని, తన సై నికులకు విలువిద్యలో (పావీణ్యము 

గరెపెను. ఇతడు రాయమారువై దండెత్తి పుత్త 

మరణము వలన వెనుదిరిగెను. ఇతనితరువాత వచ్చిన 

రాజులు విజయరాయలు 1 (కీ. శ (1446 - 1447), 

మల్లి కార్జున రాయలు (శ్రీః శ, 1447 - 1465) బలహీను 

లగుటచే ఈయదను జూచుకొని బవామనీ అలాయుద్దీను 11, 

కపిలేశ్వర గజపతియు విజయనగరమువై దండే శ్తీరి. 

విజియునగర సామంతులు సాళువ నరసింహరాయలు, 

అతని సేనాపతి తుళువ ఈశ్వరరాయలు |పబలులై 

యుండిరి. మల్లి కార్జునరాయల అనంతరము విరూపాతి 

రాయలు I (15. శ, 1465 _ 1485) రాజయ్యెను. 

ఇతడు విషయలోలుడు. తురకలు గోవా _ మున్నగు 

శేవులను వశపరచుకొనిరి. చం|దగిరి అధిపతి సాళువ 

నరసింహరాయలు కపిలేశ్వరుని మరణానంతరము 

గోచావరి వరకుగల భూమిని జయించి ఓ ఢులను తరి మెను. 

పురుషో త్తమ గజపతితో కలిసి మహమ్మదు Ill (కీ. ళ్, 

1478 - 1481) లో యుద్ధము చేసెను, విరూపాతరాయల 

అనంతరము [పౌఢరాయలు రాజయ్యెను, (16. న్ 1485) 

[కశ 1486 లో [(పౌఢరాయలను పదభష్టుని జేసి సాళువ 

నరసింవారాయలు విజయనగర సింహోనన మా కమీంచెను. 

1. సాళవవంశము (క్రీ. శ. 14881505) : నరసింహ 

రాయలు (క. జే 486-1491) బలవంతులయిన సామం 

తుల తీరుగుబాటుల నణచెను. (కీ. శ. 1489లో వురు 

పో త్తమగజపతి గుండ్లకమ్మవరకు వచ్చి ఉదయగిరిని 

ముట్టడించి గెలిచెను. నరసింహారాయలు తుళువచేశము, 

హనొవర్, భట్కల్, బకనూరు, మంగుళూరు శేవులను 

సాధించి, అశ్యముల దిగుమతి సాగించెను. తమిళ దేశమును 

జయించెను. క శ, 1491 లో నరసింహరాయల మరళా 

నంతరము పెద్దకొడుకు తిమ్మభూపతి 

వచ్చిను. కాని కొద్దికాలములో నే ఇతడు హత్యగావింప 

బజెను. తరువాత చిన్నకొడుకు ఇమ్మడి నరసింవారాయలు 

(క. శ. 14911505) రాజయ్యెను. తుళువ నరననాయ 

కుడు రాజసంరకుకుడుగ తానే రాజ్యము చేసెను. 

111. తుళువవంశము :నరననాయకుడు (6. శ, 1491. 

1508) రాయ చూరులోయను గెలిచెను. [కీశ. 1406లో 

రాజ్యమున తిరుగు బాటుల నడచుట క్రై కన్యాకుమారి 

వరకు విజయయాా|త సాగించెను, (శ్రీరంగపట్టణపు నంజ 

రాజును గెలిచి క. శ, 1497లో పడమటితీరమున గోక 

ర్రమువరకు గెలిచెను. [పళాపర్ముద గజపతితో యుద్ధము 

చేసెను. నరననాయకుడు సాళువ నరసింవా రాయలు 

[పారంభించిన రాజ్యవి_క్భృతిని కొనసాగించి పుత్తు9డు 

కృష్ణరాయల యొక సర్వతోముఖముగ ఉత్కృష్టమైన 

యుగమునకు పునాదులు నిర్మించెను. [కీ శ. 1508 లో 

తుళువ నరననాయకుడు చనిపోగా కుమారుడు ఇమ్మడి 

నరసనాయకుడు (వీరనరసింవా రాయలు) రాజసంరవకు 

రాజ్య మునకు 

డయ్యిను. (క. శ. 1505 లో రాజు సాళువ ఇమ్మడి నర 
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సింహా రాయలు చంవబడగా, తుళువ వీరనరసింహ రాయలు 

nm శ. 1505- 1509) తుళువ వంశపు రాజయ్యను. ఇతని 

పరిపాలన కాలమంతయు యుద్ధ ములతో గడచెను. ఆరవీటి 

రామరాయలు, వుతుడు కిమ్మరాయల రాజ నేవ వలన 

యూనఫ్ ఆదిల్ ఖాను తుంగభదానది దకతీణతీరమును 

వళముచేసీకొన (ప్రయత్నించి వీఫలు డ యేను, పీఠనర 

సింపారాయలు వశ్చిమతీరమున స్టిరపడుచున్న పోర్చుగీను 

వారితో మై|తి నెరపి, తన సె నై_న్యశికణమునకు అల్ మెడా 

సవోయముకో అను. మళ శ, 1509లో ఇతని మరణా 

నంతరము శ్కికృష్ణ రాయలు సింవానన మారోహించెను. 

శృకృష్ల దేవరాయలు (15. శ 1509-29) రాజ్యము 

నకు వచ్చునరికి అతని వయన్సు. 25 సంవత్సరములు. 

అతడు సాటిలేని నకల కళాన| మాట్లు. అసమాన చక్ర 

వర్తియు, అవజయ మెరుగని నిష్కళంక జివియు నయిన 

(శ్రీళ్ళువ్దరాయల యళశన్సువలననే విజయనగర నామ 

ఛేయము శాళ్వతమయినదనుట నిక్కు వము. విచేశీయులు 

ఇతనినిగూర్చి ఎంతో నవాజముగ వర్జించి యున్నారు. 

[వజారంజకుడయిన | శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు చక్కని శరీర 

దార్ద్యము గలిగియుండెను. అతడు నిరుపమాన థై ర్య 

స్థెర్యములు గలవాడు. సె నికులచే [పేమింపబడిన వాడు, 

కృష్ణరాయలు తురుషమ్కుులకు చక్కని పాఠము 

నేన్చెను, పశుట జరుపు దండయా తలు చాలించి ముస్తీ 

ములు వీదరుకు పారిపోయిరి. రాయల ఆనతితో ఆల్ఫె 

క్వెర్,, భట్క్ల్ యొద్ద కోటగట్టించెను. గుల్ బగ్భావె 
దండె_త్తి రాయలు మహమ్మదు Ir: బవామనీ ఖై దునుండి 

విడిపించి, యవన రాజ్య స్థాపనాచార్య అను విరు 

దంచెను. (క. శ, 1511). వెనుగొండను, ఉమ్మత్తూరును 

శివనము[ దమును గెల్చి, జయింపబడిన రాజ్య భాగములకు 

సాళువగోవిందరాయలను రాజ్మపతినిధిగ నిల్చెను. కొండ 

వీడు, విజయవాడ, . కొండపల్లి ' దుర్గములను గెలిచెను. 

కళింగములో పొట్నూరు - సింనో[దవరకు జయించి, 

అచట జయ నంభమును నిలివెను. వైన్యములు కటకము 

వరకు వెళ్ళగా, తాను రాజమ పౌం[దవరమునకు తిరిగి 

వచ్చెను. ప్రతాపరుద్ర గజపతి రాయలతో సంధినెరపి 

కూతు నిచ్చి 'పెండ్లిచెసెను రాయలు తాను గెల్చిన 
కృష్ణకు పడమటి దేశమును కనికరముతో గజవతి కిచ్చి. 
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చేసెను, పోర్చుగీనుల సాయముతో రాయలు క. త 

1520 లో రాయచూరు నాకమించి తురుష్కుల 

నోడించెను. [క్ర శ. 1528 లో బీజపూరువై దండెత్తి 
గుల్బగ్గాను ముట్టడిం చెను, ఈ విజయ పరంపరల అనంత 

152ిరి లో తన 

ఆరేండ్ల కుమారుని రాజు చేసెను. మంతి తిమ్మరుసు ఆ 

బాలుని చంపించెనని అనుమానించి, రాయలు మం తిని 

ఆతని కుటుంబమును కారాగారమున నుంచెను. కీ. న్ 

1529 లో తమ్ముడు అచ్యుత చేవ రాయలకు రాజ్యము 

రము (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు E 

నొనంగి, కృష్ణరాయలు వార్థక్యము రాకముందే దివి 

"కేగెను. దతీణావని నంతయు నొక్కాటిగ పాలించిన. ఈ 

విజయశాలి యొక్క రాజనీతిజ్ఞత న్వరచితమైన ఆము క్ష 
మాల్యదలో రూపొందినది. కృతికర్త రయు, కృతిభ_ర్హయు 

నయిన కృష్ణ దేవరాయలు కళలకు పట్టుగ మ్మ; కల్చ 

వృతము., ఆం|ధభోజుడు, రః రాజారిరాజు (పపంచ 

మందంతటను గౌరవింపబడియున్నాడు. సార్వభౌముని 

యశశ్చం|దికలు శాశ్యతముగ విశ్వమంతట నల్లుకొనినవి, 

అచ్యుత దేవరాయలు (క్రీ శ, 1580-42) కృన్ణ 

రాయలకు నవతి తమ్ముడు. ఇతడు కృష్ణ రాయలు మర 

ణించినఫుడు చం[దగిరిలో నుం డెను. కృప రాయల 

అచ్యుత రాయలకు పోటీగ, 

కృష్ణరాయల 1కే నం. ల మగశిశువును రాజుగ (వకిటించి 

అచ్యుతరాయలు రాజధాని చేరులోవల చం|దగిరిలో 

తిరువతిలో పట్టాభి] పకము చేసికొనెవు. కృష్ణ రాయల 

మృతివా ర్త వినగనే ఇ స్మెల్ ఆదిల్షా రాయచూరు. 

లోయను ఆ|కమించెను. అచ్యుత రాయలు రాజధానికి 

చేరినతోడ నే రామరాయలతో సంధి చేసికొనెను. ఆ పసి 

బాలుడు. మృతుడయ్యెను. అచ్యుత రాయలు గజపతి 

దండయాత్ర నరిక్టును. దకిణబేశమున సామంతుల. 

తిరుగు బాటుల నణచి, అచ్యుతరాయలు పాండ్య రాజు 

పుుతికను పరిణయమాడెను. క్రీ. శ, 1584 లో తురకల 

నుండి రాయచూరు లోయను గెలిచెను. కీ, శ, 1కకిర్ల్లో 
రామరాయలు అచ్యుతరాయలను ఖై ఖె దుచేసి, ఆ మహో 

రాజు. తమ్ముని కుమారుడగు నదాళివ రాయలను రాజుగ 

నిల్చెను. రాజధానిలో ఇట్లు కృష్ణరాయల మరణానంత 

రము రామరాయలు రాజులను మార్పుటచేతను, సామం 

అల్లుడు రామరాయలు 



తులు (వబలు లగుట చేతను తీరుగుబాటులు జరి గాను. 

తిరుగుబాటుల నణచుటక రామరాయలు దశిణమునకు 

వెళ్ళగనే అచ్యుతరాయలు స్వతం తించెను. రామరాయలు 
తిరిగి వచ్చుసరికి ఇ|బహీము ఆదిల్ ఖాను రాజధానిని 
ముట్టడిం చియుం డెను. ఈ సులాను రామరాయలకు, 

అచ్యుత రాయలకు సంధి కుదిర్భను. సంధి ననుసరించి 

అచ్యుత రాయలు రాజుగను, రామరాయలు రాజ్యర క 

కుడుగను ఉండుటకు అంగీకరింపబడెను. అచ్యుత రాయల 

మరణమువరకు ఈ మరతులు అమలులోనుం డెను. 

అచ్యుత రాయల తరువాత కొడుకు వేంకటరాయలు 1 

(క. గ 1542) రాజయ్యెను. రామరాయలు నదాళివ 

రాయలను శ్రైదునుండి విడిపించెను. బీజాపూరునులాను 
సాయ మాళించెను. తిరుమలరాయలు (పజలచే రాజుగ 

(పకటింవబడి వీజాపూరు జదిల్ పాను ఓడించి వేంకట 

రాయలు 1, అతని వంశ్యులను చంపించిను. రామ 

రాయలు తిరుమలరాయలను కడించి చంపి, క. గ్, 

1548 లో. సదాశివరాయలను రాజుగ (పకటించెను. 

సదాశివ రాయలు (కీ. శ. 1వ 4 లిం 76) రాజ్యము చె చేయు 

ఆంధ్రదేశ చర్మిత్రము - Hl 

రామరాయలు కలిసీ, అహమ్మద్ నగర్, గోలొ్మండలశోే 

పోరుసల్చిరి, |క్రి.ళ, 1568లో జరిగిన నంధివలన గోల్కౌండ 

సులాను, పానుగల్లును కోవిల కొండను, వదలుకోౌ నెను, 

కాని అతనికి రామరాయలై కసి పెఠిగను. 
జ్ 

నీ సులాను లొండెరులమధ్య రామరాయలు, ఎం 

భేదతం[తమును [వయోగిం చినను, ఐదుగురు నుల్తానులు 

"తమతమ వై వమమ్వువులను సెర్టుక్ కొని సంధులు కేసికొని, 

చుండగా, రామరాయలు [కీ శ 1550 (వొంతమున 

తానే రాజ బిరుదమును వహించెను. రామరాయలు 

రాజ్యాంగమున, అతి ముఖ్య మైన కార్యములకు తురుము 
| | యా ౮ 

అను నియోగించెను. వంచ ముస్లిము రాజ్యముల అంత 

రగ్లత విషయములలో తాను సంబంధము కల్పించుకొను 
చుండెను. రామరాయల అట్టి నడవడికయే కడకు 

విజయనగర  సా(మాజ్యమునకు మొప్పము కెచ్చెను.. 
రజసి - తంగిడి (తళ్ళికోట) యుద్ధమునకు కీలక 

మయ్యెను. దతీణమున దేవాలయములను పొడుచేసి 

స్తవమతమునకు మార్చు 
చున్న పోర్చుగీసు వారి దుండగముల నాపుటక్రై రామ 

రాయలు చినతిమ్మరాయలను, విఠల రాయలను పంపెను, 

(| శ, 1547 లే పోర్పుగీను వారితో సంధిచేసికొ నెను. 

కీ. శ, 1558 లో శాంథోమ్, గోవాలవె దండె త్తి 

చర్చీలుగా మార్చి, [పజలను కై 

కప్పము గొనెను. [కీ శ. 1560 లో అహామ్ముదునగరు 
సులాను వీజపూరు.వె దండె తగా రామరాయలు బీజ 

పూరు నులానుకు తోడ్పడి జయమును గాంచెను. అంతియ 
కోక వీదరునుకూడ లీచెను. మరల వీజపూరు సులాను 
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లి 
విజయనగరము వె యుద్దమున కాయ త్రము కాదొెడగిరి, 

క్రీ. శ. 156 లో ఐక్య ముస్లిము సైన్యములు బీజ 
పూరునుండి యుద్ద మునకు బయలుటేశెను. రామరాయలు 

తనకు జయము నిశ్చయ మను అతి కె ర్యమున నుండెను, 

శ|తుసైన్యములు తల్లి కోట యొద్ద విడిసెను. పైందవ 

సైన్యములు అచటికి 30 మైళ్ళదూరమున నున్న రకుసి. 

తంగడి యను (గామముల సమీపమున జేరెను. వీరి బలము 

5 లక్షలు. మున్నిముల నై సైన్యము 2క్ లకలు. 

పాయమున తురుష్క సె సైన్యములు పైందవ 

ములు బడెను. ఐనను వై న్యములను 

నేర్పుగ నడిపించెను. రామరాయలు వికేతయగునశ్లే 

తోచెను. శాని విధి పాబల్యముచే రామరాయల సైన్యము 

లోని ఇరువురు ముస్లిము సేనానులు తమ 70,000, 

80,000 నైన్యముతో విడిపోయి క తువక్షమున డేరరి. 

రామరాయలకు ఓటమి తప్పలేదు. అంతియ కాక రామ 

రాయలు శత్రువుల చేజిక్కి చంవబ జెను. . 

అపజయవా ర్త విజయనగరము చేరగ నే రామరాయల 

తమ్ముడు తిరుమలరాయలు 1550 వనుగులమీవ విలువ 

గల వస్తువులను ఖైదీ చక్రవర్తి సదాశివరాయలను 

రాణివానమును తీసికొని పెనుగొండకు పలాయన 

మయ్యెను. తురకలు రాజధానియందు (ప వెళించి విచ్చల 

విడిగ చరిం చి, నాశనము చేసీ కొల్ల గొట్టిరి. నకలనంపదలతో 

తులదూగుచున్న విజయనగర మవోపట్టణము అకన్నాత్తుగ 

నెలమట్టము గావింపబడెను. 

IV. ఆరవీటి వంశము : ఆరవీటివంశమునకు నరపతి 

వంశమనియు “వేరు గలదు. ఆశేండ్ల అరాజకము పిమ్మట . 

సెనుగొండలోనున్న తిరుమల రాయలు (|కీ- శ 1570. 

1571) రాజయ్యెను. మధుర, తంజావూరు, జింజి [పభు 

వులు స్వతంతులై రి. రామరాయల పుత్రుడు “పెద తిరు 

రామరాయలు 
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మలరాయల కోరికసె వీజపూరు నుల్తాను పెనుగోొండను 

ముట్టడించెను. తీరుమలరాయల అస్థృవై అహామదునగరు 

నిజాముపాహా వీజవూరు 

సుల్తాను వెనుదిరిగెను, (కీ, శ. 1567). మువ్వురు సుల్లా 

నులుకలిసి ఆదవానిని 7లిచిరి. తిరుమలరాయలు తన 

వీజపూరుచె దండెత్తగా, 

పుత్రులలో ఒకడగు (శ్రీరంగ దాయలను తెలుగుదేశ 

ముప పెనుగొండలోను, రామరాయలను కన్నడ దేళ 

మువవై (శ్రీరంగపట్టణమందును, వేంకటపతి రాయలను 

తమిళ దేశమువై చందగిరి యందును రాజ(పతినిధులుగ 

నిలిపెను. తాను [ీ. ళు 1570 లో పట్టాభిషేకము చేసి 

కొనెను. శెండేండ్ల తదుపరి కుమారుడు (శ్రరంగరాయలు 

(క. శ 1572-15665) రాజయ్యను. కీ. శ. 1585 లో 

అతడు మరణింపగా, వేంకటరాయలు I (కీ. శ, 1586. 

1614) రాజపద వినం చెను. 

వేంకటరాయలు 28 సంవత్సరములు సమర్గతతో 

పరిపాలించెను. తురకల నదల్సి రాజ్యములోని తిరుగు 

బాటుల - నణచి గోలకొండ నవాబుతో యుద్ధ ము చేసి 

జయించెను. ఉదయగిరిని గెలిచెను. ఇతని కాలమున డచ్చి 

వారు, పోర్పుగీనువారు తూర్పు ' తీరమున ఫాక్ట్యరీలను 

కట్టిరి, డచ్చివారి ఫ్యాక్టరీలు మచిలీపట్టణము (కళ. 

1605), నిజాముపట్టణ ము, చెన్నపట్టణము (|. స్టో 1608) 

పులికాటు * అను తావులలో నుండెను, ఇంగ్లీషువారి 

ఫ్యాక్టరీలు మచిలీ పట్టణము, నిజాంపట్టణము (1. థ్ 1612) 

పులికాటు (8. థ్ 1621), మ్మ దాసు (క. భ్ 1640) 

అను తావులలోను వఏర్పడెను. కీ.శ. 1614 లో 

చేంకటరాయలు మృతిచెందగా, ఆతని అన్నకుమారుడు 

(శ్రిరంగశాయలు Il రాజయ్యను, 

(శ్రీరంగశాయలు II అవివేకి. సామంతులు ఇరు 

పక్షములుగ సిద్ధమయిరి. ఎదురు పతమువారు వేంకట 

రాయల కృతిమ సం తానమయిన కుమారుని బలపరచిరి. 

ఈ పకనాయకుడు గొబ్బూరి జగ్గరాయలు; రాజపతు 

నాయకుడు యాచమనాయడు. జగ్గరాయలు రాజును 

కారాగారమందుంచి వేంకటరాయల కృతిమ 

కుమారుని రాజుచేసెను. యాచమనాయడు జగ్గరాయని 

"గెలిచి (శ్రీరంగరాయల పుతుండయిన రామరాయలను 

(కీ శ, 1618-1680) గర్లెపె నిలిపెను. తోపూరు 

(తిరుచునాపల్లి జిల్లా) యుద్ధములో (క్రీ శ. 1616) 

జగ్గరాయలు ఓడిపో యును, రామరాయలు గెలిచెను. 

రామరాయల రాజ్య కా లమంతయు (క. శ, 1610. 

1680) యుద్ద ములతో గడచెను. [క్రి శ. 1680 లో 

ఈ రాజు మరణించెను. తరువాత వెంకటరాయలు 11 

(18 శ, 1680 _ 1642) రాజపదవినం దెను. రామరాయల 

పినతం|డి తిమ్మ రాయలు వెంకటరాయలను బాధించిను. 

తిమ్మరాయలు E శ, 1695 లో హత్యగావింపబడెను, 

వేంకటరాయల పథము వాడయ్యు శ్రీరంగరాయలు 111 

ఏలొకోవీ జపూరుసుల్తాను |క్రీ.శ. 1688, 1641లలోదండే త్తి 

వచ్చునట్లు చేసెను. మొదటితూరి తురకల నోడించుటకు 

ద&ణదేశపు సామంత [పభువులు తోడ్చడిరి. రెండవసారి 

రండోలా ఖాను దండయా త చేసి నెల్లూరును సమీపించిను. 

గోలకొండనవాబు తూర్చుతీరమువె దం డెత్తెను. వేంకట 

రాయలు 111 నారాయణవనం (చిత్తూరుజిల్లా) అడవులకు 

పారిపోయి (| శ, 1642 లో దివంగతు డయ్యెను. 

"వేంకట రాయల తమ్ముని కుమారుడు (శ్రీరంగ 

రాయలు Ilr (క. శ, 1642 _ 49 _ 75) రాజ్య భారము 

వహించెను. ఇతడు తాను పన్నిన కు[టలకు తానే గురి 

యయ్యెన్లు. వీజపూరు, గోలకొండ సుల్తానులు పరస్ప 

రము నంధిచేసికొనిరి. దత్నిణమున సామంతుల తిరుగు 

వారి పోదృలము_-పై కీజపూరు, గోలకొండ 

నవాబుల దండయా తలు, ఒక్క- పెట్టున విజృంభించెను. 

మొగలు చకవర్తి కర్జాటక రాజ్యమును గెలిచి పంచు 

కొనుటకు గోలకొండ, వీజపూరుల శానతిచ్చెను, |క్రీ. శ, 

1645 లో దఠకిణమునందలి సామంతులకోడి (శ్రీరంగ 

రాయలు వేలూరు చేరను. అచట మరునంవత్సరము 

యుద్ధములో వీజపూరు సేనలచే నోడింపబ జెను. (శ్రీరంగ 

రాయలు తంజావూరు, తరువాత మైనూరు చేరుకొనెను. 

(కీ, శ, 1652 లో వీజపూరును కర్త్రాటకమును అతడు 7లి 

చెను. అతడు మైసూరులో కొలువు దీర్చుచు వేలూరును 

జయింప కలలు గాంచుచుం డెను. కట్టకడపట (క్రీం శ 

1675 లో శ్రీరంగఠాయలు 111 స్వర్గన్థుడయ్యెను. 

మూడు శతాబ్దములు పైందవ సంస్కృతిని సంరతీంచిన 

విద్యా (విజయ) నగర సా[మాజ్యము. ఈ విధముగా 

అంతరించిను,. 

చాటు, 
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విజయనగర రాజ వంశ వృక్షములు 

f సంగమ వంశము ; 

సంగమ రాజు 

| | 
పహారిపారరాయలు 1 కోంపరాయలు 1 బుక్క ళాయలు I మౌ రప ముధీవ 

(కీ. శ. 1886-57) (1844.77) ” 
| 

వహొరిహారరాయలు Il కంపళాయలు Il విరపణ 

(1877-1404) i 
| 

విరూపొతరీయలు I బుక్క. రాయలు Il చేవలాయలు I 

(1404.06) (1405-06) (1406-22) 

| 

రామచం 'దశాయలు విజయశాయలు I 

(1422) (1422.26) 

_ | 
| | 

[పౌఢచేవరాయలు లేక |పతాపదేవరాయలు 
దేవరాయలు 1 

(1422-46) విరూపాత్షరాయలు I 

| — (1465-85) 

విజయరాయలు 1 మల్లి కార్జున రాయలు | 

(1446.47) (1447.65) | 

గ (పౌఢఠాయలు . 

రాజశేఖరరాయలు (1485) 

(1466) 

1 సాళువ వంశము : 
గుండరాయలు 

— 1 
సాళువ నరీనింవాళాయలు తిమ్మరాయలు 

(1486-91) 

| 
| 

తిరుమలరాయలు లేక 

తిమ్మురాయలు 

(1491) (1491 

471 

దమ్మరాయలు లేక 

ఇమ్మడి నరసింహరాయలు 

1505) 
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1 తుళువ వంశము: 

ఈశ్వర నాయకుడు 

| 
నరననాయకుడు 

(క్రీ ఈ 1491-1508) 

. 
వీర నరసింహరాయలు కృష్ణ దేవరాయలు అచ్యుత దేవరాయలు రంగ రాయలు 

(1605-09) (1909-29) (1580-42) — | 
| | .__ నదాశివరాయలు 
| 'వెంకటరాయలు జీ. (1542.76) 

| " | (1542) 

తిరుమలదేవి - తిరుమల రాయలు 

(భర్త _ అశియరామరాయలు ) .. 

11 ఆరవీటి వంశము; 

ఆరవీటి బుక్కరాయలు 

| 
రామరాయలు 

(అళియ) శామశాయలు తిరుమలీరాయ వేంకటా 
(1942.64) (1570-71) | 

| | (గ్రిరంగరాయలు 
| 

వెదతిరమం (శ్రరంగరాయలు శీరంగ కాయలు I ఆము వేం కటళాయలు 11 గోపాల రాజు 
రాయలు (1572.85) రాయలు (1556-1614) (కందనవోలు, 

చెద వేంకట రాయలు చిన వేంకట రాయలు | | 
లేక | తిరుమల రాయ (శ్రీరంగళాయలు 11 

వేంకటరాయలు 3] _శ్రీరంగరాయలు 1 (తిమ్మరాయలు) (1614) 
(1 680-42) (1 642.49) 

రామదేవరాయలు 

(1618-80) 
వెలమ రాజ్యము 2. (వస్తుతపు వేంకటగిరిరాజుల పూరు వెలమ రాజులలో ఐదవతరమునకు చెందినవారు 

లయిన వెలమరాజులు రేచర్ల వంళ్యులు. ఆ వంశమునకు _సింగమనాయడు 1, వెన్నమనాయడు, ఏచమనాయడు 
మూలపురుషుడు చెవ్వి రెడ్డి. నిశిపమొకటి దొరకుటవలన అను మువ్వురు. 14వ శతాబ్ది రండవపాదములో ఏచమ 
ఇతడు ధనికుడయ్యెనని వాడుక కలదు. - వెలమరాజులు నాయడు కొలచెలమ యుద్ధములో తురకల నోడించెనట!' 
కాకతీయ సామంతులుగ నుండి, తదనంతరము కాపయ _ సింగమనాయడు తక్కిన ఇర్వురితో కలిసి రాచకొండ 
నాయకుని కాలములో నల్లగొండ పాంతములో స్వత౦త్రు రాజ్య మేర్చర్చుకొ నెను, సింగమనాయడు కాపయనాయ 
ల రి. అశ్వపతి, నరపతి, గజపతుల తాకిడికి నిల్వలేక కుని నోడించెనట ! తర్వాత జల్లి పల్లి దుర్గము ముట్టడించి 
వారు కర్గాటక మునకు వచ్చి రాయల సామంతులైరి, కి, శ, 1860 లో శ|తువుల చేతులలో మృతుడయ్యెను. 
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అనపోతనాయడు, L మాదచానాయడు 1 (క్రీ. థ్ 

1860-84)_వీకు ఆరవతరమువారు; పీరు సింగమనాయని 

పుత్రులు. వీరు మొగులూరు, ఇనుకుర్షి, జల్లిపల్లి, యుద్ధ 

ములలో (క. శ. 1861) తమ తండిని చంపిన త[తియ 

రాజులను వధించి వారి రక్తముతో తం డడికి త ర్చణములు 

విడిచిరట ! కాపయనాయకుడు వీరి నణచుటకు [పయ 

త్నించి 1869 |పాంతమున ఖీమవరమునొద్ద వెలమ 

రాజులచే జయింపబడెను, తర్వాత అనపోత నాయడు, 

ఓరుగల్లు, భువనగిరులతో సహ కాపయ రాజ్యమును తన 

రాజ్య ముతో కలుపుకొని ఆంధ సుర్మతాణ, అనుమన 

గంటి పురవరాధిశ్వుర-అను కాపయబిరుదములను ధరించి 

స్వతం[తుడ య్యును. అతడు కొండవీటి రాజ్యములోని 

ధరణికోటవై దండెత్తి ఓడిపోయెను. ఈ అదను చూచు. 

కొని మహమ్మదుషా 1 బహమని తెలంగాణమువై దండె 

శ్రైను. కాని అనపోతనాయనిచే తర్పుమబడెను. మరి 

యొక మారు మున్సిము నైన్యములు దండె త్తిరాగా అన 

పోతనాయడు గోలకొండనిచ్చి సంధిచేసికొ నెను. 

అనపోతనాయడు, మాదానాయడు తాము దిట్టపర 

చిన రాజ్యమును రెండు భాగములుగ విభజించి రాచ 

కొండ రాజథానిగ ఉ త్తరభాగమును అనపోతనాయడును, 

దేవరకొండ రాజధానిగ దతీణభాగమును మాదానాయ. 

డును పంచుకొనిరి. ఇతర రాజ్యసంబంధ విషయములలో 

రెండు రాజ్యములు ఐకమత్యము కలిగియుండెను. 

పడవతరము వారు సింగమనాయడు 11, వేదగిరి 

నాయడు 1 తెలుగు చోడ అన్నమదేవుని పవమున 

వీరు అన వేమా రెడ్డితో పోరు సల్పిరి. కాని వీరు జయించి 

రని చెప్పజాలము. [కీ. శ. 1886 లో కాటయ వేమా 

శెడ్డి వెలమరాజ్యములోని రామగిరిని గెల్బెను. అంత 

సింగమనాయడు. ెడ్డిరాజ్యమువై దండెత్తెను (1887). 
1890 లో వెలమలకు కుమారగిరి రెడ్డికి సంధి పొస గెను. 

ఇచే సమయమున గజపతి వెలమరాజ్యమ్మువై దండెత్తి 

ఓడి, కూతును సింగమనాయని కిచ్చి -వెండ్రి చేనెనట. 

కుమారగిరి “మరణానంతరము అన్న దేవచోడుడు దేవర 

కొండ కేగి వేదగిరినాయని సాయముతో రాజమ హేం[ద 
వరమునకు బయలుదే ను, (తోవలో వేములకొండక్టడ 

ఐదుగురు. రాజులను ఓడించెను, రెడ్డనుండి బెండపూడీ 
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ద్భావము 

ఆం[ధ్ర దశ చర్మత్రము ill 

గెళ్చెను. అన్న దేవుని సింహోననముై నిల్చి, తన మంతి 
మాదానేనిని అతనికి రతకునిగ రాజమ పేందదవరములో 

నిల్పెను, 

వెలమరాజులకును బవామనీ సులానులకునుగల సుహ్చ 

చెడగొట్టుటకై విజయనగర హరిహర 
రాయలు 1 1884 లో తెలంగాణముపై దండె త్తి ఓరు 

గల్గును నమీపించెను. అతనినీ కొత్తకొండకడ ముస్టిము 
ఎనెన్యములు అడ్డగించెను. విజయనగర సైన్యములు తిరుగు 

బాట పక్లైను. మరల 19? లో వారివారరాయలు 1 

సైన్భములను పం పెను. యువరాజు బుక్క రాయలు 

సులానును, ఆంధ రాజు లను ఓడించెను. 

వెలమవంశళమునందు ఎనిమిదవ తరమువారు.అనపోత 

నాయడు 11, రామచం[ద, మాదానాయడు [1. ెడ్డకును 

_ ఆలుగుచోడులకును జరిగిన యుద్ద ములలో అన్న దేవుని 

పఠమున ముస్లిము నైన్యములతోపాటు వలమనాయ 

కులు పోరి విజయములను గొనిరి. గుండుగొలను యుద్ద 

ములో గజరావు తిప్ప కాటయవేముని చంపెను. కాటయ 

వేమునికిగల “తలగొండుగండిఅను విరుద.ము వహించెను. 

విజయనగర సైన్యములు ఓడిపోయెను, కాని, సుల్తాను, 

అన్న దేవచోడుడు, నదినిదాటి రాజమహేందవరము చేర 

లేక పోయిరి. రెడ్ల సేనాధిపతి దొడ్డయ అల్లాడ రెడ్డి 
విజయనగర సాయముతో శత్రువై న్యములను చెండా 

డెను (1417). కడకు సాయము నరికట్టుటకై సుల్తాను 

పానుగల్లును, నల్లగొండను, పట్టుకొ నెను. రెడ్ల హన్హము 

లలో అన్న దేవుడు వాతుడయ్యెను. బహమనీ సుల్తాను 
వెలమలు కలిసి విజయనగర సెన్యములను బాధించిరి. 

కాని తూర్చుతీర నాయకత్వ మాళించి బహమనీ సుల్తాను, 

కొండవీటి పెదకోమటి వేమారకెడ్డితో స్నేహము చేసి 

కొనెను. ఇది సహింపక వెలమలు ధరణికోట వె దండే త్తి 

గెల్చిరి. పెదకోమటి వేముడు వెలమలవై దండె క్తి రాను 
చం[దనాయని, మాదానాయని, వేదగిరినాయని 

చం పెను. వ వ 

అనపోతనాయడు 11, చేవరాయలు 1తో మైతి చేసి 
కొ నెను. అంత దేవరాయలు పానుగల్లు, నల్లగొండల వై 

ధండెత్తి తురకల నోడించెను. అనపోతనాయడు తెలం 

గాణములోని బవామనీ రాజ్యపు _ స్థలములను వట్టు 

473 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము . Il 

కొనెను. తరువాత కొండవీటి రాజ్యము _వైదం డెలి, గెలిచి 

"పెదకోమటి వేమునియొక్క_ “నందికంత పోతరాజు అను 

క త్రిని తీసికొని పోయెను. 
తొమ్మిదవ తరమువారు = లింగమ నేడు, సర్వజ్ఞ 

సింగమనాయడు అనువారు. లింగమనేని విజయములు 

వెలుగోటివారి వంశావళిలో మిక్కుటముగ వర్ణింప 

బడినవి. ఇతడు రాజమం డి రెడ్డిరాజులగు వేమ, వీర 

భ[చా రెడ్లను, సింవో।ది, స ప్తమాడెము అనుతానులను 

గెల్చెను. తురకలగెల్స్బి లికి దుగ్గములను పట్టుకొనెను. 

విజయనగర సామంతులను గెల్చి, చేవరాయలచే కానుకల 

నం దెను. కొండవీటి మన్నీలను చెదరగొశ్తైను. లింగము 

నేని రాజమహెం[దవర దండయా[త 142" [బాంతమున 

జరిగెన్లు. కళింగములో ఆవంచ గెల్చెను. ెడ్డిరాజులకు 

దేవరాయలు 1 సాయవడుటవలన లింగమనేడు వెను 

దిరిగెను. ఇతడు విజయనగర రాజ్యములో కొండవీడు, 

నాగార్జునకొండ, కర్నూలు, కంచివరకు వెళ్ళును 

(1487). 

బహమని అహమద్ షా 1488 లో తెలంగాణము వె 

దండెళ్తెను. సింగమనేడు 111 తలయొగైను. 1485 లో 

సులాను తెలంగాణమును తన కొడుకులకు (వాసి 

యిచ్చెను. అప్పటినుండి వెలమరాజులు బమహానీ షూలకు 

సామంతుల్రై తిరుగుబాటుల నణచిరి. 1457 లో రాజ్యము 

నకు వచ్చిన హుమాయూను హిందువులకు శ[తువులగు 

టచే వెలమలు తిరుగబడిరి. తురకలు చదేవరకొండను 

ముట్టడించిరి. లింగమనేని కోరికపై కపిలేశ్వర గజపతి 

హాం వీరుని నెన్యములతో బం పెను, శ|తువులు ఓడింప 

బడిరి. రాచకొండ వెలమల వళమ య్యును. 1460 లో 

వాం వీరుడు ఓరుగల్లును, తురకలనుండి ఉత్తర జిల్లాలను 
గెలిచెను. లింగమనేడు తిరిగి వెలమరాజ్యము నంతయు 

గాల్చెను. కాని గజపతులకు కప్పము కట్టవలసియుం జెను. 

దేవరకొండ చరితము లింగమనేనితో ముగిసెను. . 

సర్వజ్ఞ సింగమనేడు MI 1425 లో రాజయ్యను, 

ఇతడు 1488 లో అహమద్ పాకు లొంగిపోయును. 

కాని తురక రాజ పతినిధి అతనిని రాచకొండనుండి 

తరుమగా బెల్టంకొండకు పారిపోయెను. 1455 వరకు 
అచట నుండెను. చివరకు సింగమనేడు 1M గజపతి 

సామంతులతో జరిగిన యుద్ధములో చనిపోయెను, ఈ 

రాజు కవిసార్వభొముడగు (శ్రీనాథుని గారవించెను. 

లింగమనేడు సింగమనాయని తరువాత వెలమలు 

కర్ణాటక మునకుపోయి రాయల సామంతులుగ నుండిరి, 

15 వ తరమువాడగు . రాయవనాయశు సింగమ 

నాయని Il తమ్ముని వంళ్యుడు. మధ్య 5 తరములవారు 

(పసిద్ధులుగ తెలియరారు. రాయవనేని రాజధాని వెలు 

గోడు మవోనంది [పాంతములందు యుద్ధము చేయుచు 

ఇతడు మరణించెను. ఇతడు గజపతుల సామంతుడు 

కానోపును. 

17వ తరమువాడు రాయవనేని మనుమడు గని 

తిమ్మాసనాయడు, ఇతని రాజధాని గని (కర్నూలు 

మండలము. ఇతడు కృష్ణరాయలకు, అచ్యుత రాయలకు 

సామంతుడు. (శ్రీశైలమందలి భిజావృ త్తియొక్క 

మఠముపె దండెత్తి గెల్బెను. విజయనగర శ|తువులై న 

తురకల నెందరినో గెలిచెను, తిమ్మానాయడు మల్లాపుర 

సమీపమున ఆంధ మన్నె రాజుల నోడించెను. 15ళి0 లో 

గోలకొండ నవాబు కొండవీటిని పట్టుకొనగా విజయ 

నగరము తరఫున తిమ్మా నేడు పోరాడి ఓడించెను, 

1544 లో వోవడి జొబల రాజుతో పోరుచు మృతినొం చెను. 

18 వ తరమువారు తిమ్మానాయని కొడుకులు పెద 

త్రిమ్మానాయడు, నాయన నేడు, ఎరతిమ్మా నేడు అను 

వారు, ఎరతిమ్మా నేడు రామరాయల యుద్ధ ములలో 

. పాల్గొ నెను. 1568లో విజయనగరమునకు గోలకొండకు 
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జరిగిన యుద్ధ ములలో ఇతడు ఫోరెను. అనేక దుర్గము 

లను "గెల్చి రామరాయలచే బహుమతులను బడనెను. = 

. 18 వ తరమువారు కసూరి రంగమనాయడు, 
చెన్నానాయడు. వీరు (శ్రీరంగరాయలు 1, వేంకట 

రాయలు 1 సేనలో నుండిరి. విజయనగర మునకును 

మవామ్మదీయులకును జరిగిన యుద్ధములలో _ వేరు 

గాంచుచు వీరు 1579 లో మట్ల తిమ్మానేనిని కోడూరు 

యుద్ధములో చంపిరి. గోల్కొండ, విజయనగరము 

దండెత్తి, గెలుపు అసాధ్యమగుటచే వెనుదిరిగెను, మొరను 

దేశములో కోవూరు అధిపతియగు తిమ్మప్ప గొడ కప్పము 

కట్టక పోవుటవలవ వేంకట రాయలు 1 కస్తూరి రంగమ 

నాయని పంపగా అతడు ఇతరులతో కలిసి తిమ్మప్పను 



-ఇలిచెను. అతడు కొండవీటి తురుష్క |పతినిధియగు 

అఫ్ జల్ ఖానును ఓడించెను. గోల్కొండ యుద్దములలో 

వెలుగోటి చెన్నానాయడు విజయనగర రాధీశులకు 

జయమును సంపాదించెను. చెన్నానాయడు, యాచమ 

నాయడు నంజర్ ఖానును తరిమి గండికోటనుపట్టుకొనిరి. 

౨౧ వ తరమువారు వేంకటపతి నాయడు, యాచను 

నాయడు. వీరిలో యాచమనాయడు, శ్రీరంగరాయలు 11 

తరఫున వేలూరిలో 1616 లో శ్రీరంగరాయల పుతుడు 

రామబేవరాయల పట్టాభి షేక మును నడిపించెను. 

వెలుగోటి రాజుల 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము - 11 

91, 24 తరముల వా-రెన కుమార యాచమనాయడు, 

సీంగమనాయడు, (ఖ్రీరంగరాయలు 111 సామంతులు, 

వీరు అతని యుద్ధములలో పాల్గానిరి, 1648 లో 

గోల్కూండ నవాబు దండె త్తినపుడు వేముగల్లు సమీప 

మున జరిగిన యుద్ధములలో సింగమనాయడు తురకలను 

వెండాడెను. 1659 లో ెనుగొండను పట్టుకొనుట క్రై 

(శ్రీరంగరాయలు (ప్రయత్నము చేసినపుడు కుమార 

యాచమనాయడు గోలొ్మండ సేనలో నుండెను. అతడు 

పెనుగొండకు పోయి శ|తుసంవోరము చేసెను, 

వంశ వృక్షము 

చెవ్విెడ్డి (బేశాళనాయడు) 
| 

లాల. దానాల | 

దులా నాయడు చామా నాయడు (పసాదిత్య నాయడు 

౧ 
| 

| 
| 

వెన్నమనాయడు 
6 గురు కుమారులు 

ఎఅదాచానాయడు 
యు 

1 
పింగమనాయడు వెన్నమనాయడు యాచమనాయడు 

| 

అనపోతనాయడు 
మాదానాయడు 

| _ 
| | చెద వేదగిరినాయడు 

సర్వజ్ఞ [గ మనా లం ధ్యాన 
_ 

క్ట వేదగిరి నాయడు తిమ్మానాయడు రామచం[దనాయడు కువూరమాదానాయడు 

| | ల [| 

అనఫోత నాయడు | 
| 

| ధర్మానాయడు చిట్టిదాచానాయడు నూరానాయడు లింగమనాయడు 

| | ! కుమార వేదగిరినాయడు 

సర్వజ్ఞ సింగమనాయడు | వనంత నాయడు అనఫోత నాయడు 
పర్యత నాయడుూ 

నా అన్నమనాయడు 

| 
| కుమారలింగమనాయడు 

“ఇద మాదానాయడు 
చినమాదానాయడు 

' 
| 

| . 

ఎట్టి సూరానాయడు 
నల్ల సూరానాయడు 

| 
| 

మాచానోయడు 
యాచమనాయడు 
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ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = I 

న. — | (Contd) 

_ | 
చిన్న సింగమనాయడు 

| 
నిర్వాణ రాయవనాయడు 

- — | | 

సింగమనాయడు తిమ్మానాయడు కుమార తిమ్మానాయడు రంగప్పనాయడు 

“వదకొండవ నాయడు 

యాచమనాయడు 

| 

కస్తూరి రంగనాయడు 

| 
చసెదయాచమ నాయడు 

కుమారయాచమనాయడు 

| 
బంగారు యాచమనాయడు 

రెడ్డిరాజ్యము (క్రీ. శ 1820 = 14500) : ౫ లపుర 

నామాంతరముగల కొండవీడు, నగరమని (పసిద్ధిగాం చిన 

రాజమహేం[దవరము ముఖ్య రాజధానులుగ రెడ్డిరాజులు 

ఒక్కశ తాబ్దమునై గా దాదాపు ఆం|ధచదేశము నంతయు 

స్వత౦[తముగ పరిపాలించిరి, క త్రియులతో సంబంధ 

బాంధవ్యములు కలిగియున్న ప్ప టికిని రెడ్డి రాజులు చతుర్ధ 

కులజులు. వీరి మూలపురుషుడు దొంతి అల్లాడ రెడ్డి స్పర్శ 

వేధిని సంపాదించి ధనికుడ య్యెనను నొక కథ కలదు. 

ఈ వంళకర్త వేమారెడ్డి, అతని కొడుకు కోమటి (పోలా 

"రెడ్డి ; మనుమడు [పోలయ వేమా రెడ్డి, 

(పోలయ వెమారెడ్డి (1820 _ 56) శెడ్డిరాజ్య స్థాప 

కుడు. ఇతడు 1820 [పాంతమున ధరణికోటలో (ప్రతాప 

రుదుని అధికారము ధిక్కరించి న్వాతం| త్వమును (పక 

టించెను. తమ్ములసాయముతో రాజ్యమును వి _న్థరింప 

జేసెను. రాజధానిని అద్దంకికి మార్చెను. శ తువులనుండి 

మోటుపల్లిని గల్బెను. 1885 నాటికి తూర్పుతీరమంతయు 

జయించి కళింగమున విజయములను గాంచెను. 1845 

[పాంతమున తురుష్కులనుండి (బాహ్మణా గవోర 

ములను "గెలిచి (బాహ్మణుల కిచ్చెను. 152 లో కొంత. 

రాజ్యము విజయనగరాధీశులకు ఓడిపోయెను. - 

కళింగ విజయములనాటి శే, వేమారెడ్డి, కోరుకొండ 

రెడ్డను, నాయకులను జయించి 

యుండును. 1ి4ర్ నాటికి కాపయ నాయకుని గెలిచెను. 

“కళింగరాయమాన మర్గని అను బిరుదు నరసింహ 

చ్యకవర్తి (1826 _ 54 ) వె విజయము సూచించును. 

పిళాపుర కొప్పుల 

ఇతని (పళ స్తికి తార్కాణములుగ పాండ్య రాజ గజ కేసరి, 

రాచూరి దుర్గ విభాల, చెంజిమల చూర కార - మున్నగు 

బిరుదులు కలవు. ఇతని ఆస్థాన మున రామా |పెగడ మహో 

మం|త్రిగను, (ప్రబంధ పర మేళ్వరుడగు ఎజ్రా వెగడ ఆస్థాన 

కవిగను, కొండవీటి రాచవారి సుగంధవస్తు భాండా 

గారాధ్యతుడుగ ప్రసిద్ధి కెక్కిన తిప్పయ సెట్టి తండి అవచి 
చేవయ సెట్టి (పాపుగను ఉండిరి. 

అనపోళా రెడ్డి, (1856-1871) తండి తరువాత 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఇతని కాలమున రాజ్యపు ఉత్తర 

భాగమున తెలుగు చోళులు తిరుగబడిరి. ఇతని మోటు 

పల్లి వర్తక శాననములు దేశ సౌ భాగ్య నూచక ములు: 

_ అనపోశతారెడ్డి రాజధానిని కొండవీటికి మాచ్చెను. 
1858 లో అనపోశా గడ్డికి, ముమ్మడి (పోలవరము. 

రాజధానిగపాలించుచున్న పరువ తెల్లుచోళులత్ ఘర్హణము 

వచ్చెను. మూరవరము యుద్ధములో అనపోత శెడ్డి 



ఓజెనని చోడ శాసనములు చెప్పుచున్నవి. 1866 లో 
అన్న దేవచోడుడు రాజుకాగా అనపో + రెడ్డి అతనిని 

తరిమి తమ్ముని ఖీమలింగని సింహాసనము వై నిల్పెను. 

1868-10 సం, మధ్య "రెండుమార్లు వెలమలు ధరణి 

కోటను దండె త్తిరిి రెండవసారి రెడ్లు విజయము గాంచిరి, 

అన వేమా రెడ్డి (1871-86) అనపోశా రెడ్డి తమ్ముడు. 

ఇతని రాజ్యకాలమున దేశము నుభిథముగ నుండెను. 

ఇతడు అన్నదేవచోడుని అడచి, ఖీమలింగనికి కూతునిచ్చి 

చెండ్లి చేసెను. 1975 నాటికి దఠీణ కళింగమున 

సామంతరాజుల గెలిచెను. 1876 లో వెలమల పె 

దండెత్తి గెలిచెమ, 1885.86 లో కొంతరాజ్యమును 

విజయనగర రాజుల కోడిపోయెను. 

కుమారగిరి రెడ్డి (1886-1404) రాజ్య కాలమున 

రాజ్యము విస్తృతి నం దెను. దేశమున శాంతి నెల 

కొనెను. |పజలు సుఖించిరి; 1895 లో కుమారగిరి 

విస్త బ్ర మైన తూర్పు రాజ్యమును విడదీసి రాజమహేంద 

వరము రాజధానిగా కాటయ వేమారెడ్డి కిచ్చెను. 

1886 లో కాటయవేముడు కళింగమువై దండెడ్తి 

మా శ్లేది, వ జకూటము, వీరఘొట్టము, రామగిరి 7లి 

చెను. 1887 తో వెలమలకు, విజయనగర రాజులకు 

సంధి పొసగాను. 1890 [పాంతమున రెండవ కళింగ 

కెతయా[తలో సింహోచల, వింధ్యపర్వశములమధ్య గల 

రాజులు జయింపబడిరి. గజపతి=వీరనరసింహా 1V (1874. 

1424) ఓడి కప్పము చెల్లించెను. బహుమతులు పం ఇను, 

కుమారగిరి వనంతరాయ విరుదాంకితుశయి బహమనీ 

సుల్తాను (ఫిరోజ్షా 1897-1428) తో స్నేహముగ 

నుండెను. హరిహరరాయలు 11 తన కుమారి హరి 

వారాంబను కాటయవేముని కొడుకు కాటయ కిచ్చి 

చెండిలి చేసిరి. 

పెదకోమటి వేమారెడ్డి (1404-1420) : ఇతడు సర్వజ్ఞ 
చక్రవర్తి ఆను బిరుదు వహించెను. ఈ వీరనా రాయణుడు 

ములు కడిపోయెను. 

ఆం|ధదెశ చరిత్రము alll 

రాజమహేందద్రవరపు ెడ్లనై దండెత్తి అపజయము 

గాంచెమ. బహమని సులానుతో మతి చేసికొనెను. 

ఉత్తరమున కాళివరకును, దకిణమున రామేశ్వరము 

వరకును పోయి దానధర్శములను చేసెను. ఇతనికి 

సర్వజ్ఞ చక్రవర్తి అను బిరుదు కలదు. ఈతని యాన్యాన 

మున (ళీ, నాథమహాకవి విద్యాధి కారిగ నుండెను. 

వాణిజ్య వంశధరుడగు అవచి తిష్పయ (తిరుమల నాథ 

సెట్టి సుగంధవస్తు భాండాగారమునకు అధ్యక్షుడుగా 

నుం డెను, | 

రాచ వేమారెడ్డి (1420142) : కొండవీటి రాజులలో 

కడపటివాడు. 1428.29 [పాంతమున (శ్రీనాథుని 

వెలను లింగమనేని కడకంపి *నందికంత పోతరాజు అను 

శెడ్డక త్తిని శెప్పించెను: ఇతడు [ప్రజారంజకుడు కానందున 
ఒక భటునిచే చంపబడెను. విజయనగరబేవరాయలు Il 

కొండ వీటి రాజ్య ముమ ఆక మిం చెను. 1482 నాటివి 

విజయనగర శాననములు కొండవీటిలో గలవు. 

' రాజమహేంద్రవర రెడ్డి రాజ్యము (19885-1450) : 
కాటయ వేమారెడ్డి (1895-1416) : ఇతడు కుమారగిరి రెడ్డికి 

[పధానియు, సేనాపతియునై యుండెను. తన [పభువు 

మరణించిన తరువాత కొండవీటికి శ త్రువయ్యను, అన్న 

'దేవచోడుడు, పెదకోమటి వేమారెడ్డి యొక్కయు, 

వెలమరాజుల యొక్కయు సాయముతో కాటయ వేముని 

ఓడించి, “పూర్వ సింవోసనాథిశ్వర అను బిరుదు వహిం 

చెను. కాటయవేముడు దేవరాయల సవాయముతో 

అన్న దేవుని ఓడించెను. అన్న దేవుడు తురుష్కుల సాయ 

మును నంపాొదించెను. గుండుగెలను యుద్దములో 

కాటయవేముడు వాతుడయ్యెను. విజయనగర నై న్య 

1407 లో కాటయ వేముడు 

కళింగమువై దండెత్తి గెలిచెను. తురుష్కులతో పాటు 

| పద్మనాయక రాజులు కాటయ వేముని శతువులు. వారి 

దిగ్విజయము చేసినట్లు వర్ణనము వేమభూపాల విజయ. 

ములో కలదు. ఇతడు రాజమహేం[దవర ెడ్డి రాజ్య 

ముతో శ|తుత్వము పూనెను. వెలమల తోను, విజయ 

నగర రాజులతోను విరోధించి రాజ్య విస్త తిని జేసెమ. 

అన్న దేవచోడుడు ఉండి రాజులతో స్నేహము నెర పెను. 
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వార రాయలు, దేవరాయలు 1 

బంధువులు. 

కుమారగిరిరెడ్డి (1416): కాటయ వేముని కొమ 

రుడు. స్వల్ప కాలము పాలించి మృతుడ య్యను. అంతట 

అతని సోదరి అనితల్లి రాజమహేంద్రవర రెడ్డి రాజ్య 

మునకు రాణీ అయ్యెను. 

ఇతని మీ|తులు, 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము =111 

అనితల్లి (1416041450) : కాటయ వేముని కూతురు, 

ఈమె పక్షమున మామగారు అల్లాడ రెడ్డి (1416-2 ర్) 

రాజ్యమును రకించుచుండెను. తరువాత రాణితో నామె 

భర వీరభ(దా రెడ్డి (1425-50) రాజ్యము చేసెను. 

అల్లాడ రెడ్డి భార్య అన వేమారెడ్డి చౌహిితి. అల్లాడ రెడ్డి 

రెండవపు తుడు పిరభ (దా రెడ్డి అనితల్లిని వివాహ 

మాడెను. బహమనీ సుల్తానును, చోడులను, వెలమలను 

ఓడించెను. 1417 నాటికి అన్న దేవుని, అతని కుమారుడు 

పీరభదుని హతమాన్చెను. కళింగముపై దండెత్తి రూడె 

స_ప్పమాడెములు, బారుహా, దొంతి, జంతుర్నాడు, ఒడ్డాది, 

రంభ అనువాటిని "గెల్చి “గజపతిదళ విభాళ'*అను వీరుదును 

గాంచెను. 1420 లో బహమనీసులాను - ఫిరోజిషాను 

ఓడిం చెను, మాల్వాసులాను ఆల్బఖాన్ లేక హోషాంగ్ 

కళింగ దండయా తననుండి మరలి వెళ్ళునపుడు అల్లాడ 

"ెడ్డిచే ఓడినవాడయ్యెను. అల్లాడ రెడ్డికి చేవరాయలు 

మి|తుడు. అల్లాడ రెడ్డి సెదకోవుటి వేముని యుద్ధములో 

నోడించెను. 

అనితల్లి, వీరభ దా రెడ్ల పాలనలో వీరభ।|దుని అన్న 

గారు వేమారెడ్డి రాజ్యము నడిపించుచుండెను. వేమా 

రెడ్డి విజయములు గమనింపదగినవి. రెడ్డి నెన్యములు 

బంగాళములో పండువా వరకు వెళ్ళిను. రెడ్డి రాజ్యము 

ఈ కాలమున ఉచ్చదశయం దుండెను. [పజల సౌఖ్య 

సంపదలను (శ్రీనాథుడు తన కావ్య రాజములలో 

వర్థించియున్నాడు. 

1426 |పాంతమున వేమ వీరభ[దాకెడ్ల్డు కళింగశై [త 

యా(తకై. వెడలి జీడికోట, మాకవరము, స ప్పమాడె 

ములు, ర్లాడె, కలువపల్లి, ఒడ్డాది, కటకము 7లిచిరి, 

వీరు శృంగవరపుకోట, తోతుగడ్డ జయించి సముద 

తీరమున జయ స్తంభములను నిల్పిరి. చీకటికోట గెలిచి 
చిల్కసముదమును దాటి, కసింకోట, కప్పకొండ 

గెలిచిరి, భానుచేవుడు IV రెడ్లతో సంధిచేసికొని కప్పము 

కట్టుచుం డెను, కపిలేశ్వర గజపతి 1487.44 | పాంతమున 

రెడ్డనై దండెత్తి ఓడింపబడెను యుద్ధములో రెడ్లకు 

దేవరాయల సైన్యములు లోడ్చడెను. 1426-27 లో రెడ్లు 

వెలమ దండయా[తను తిరుగ గొట్టిరి, రెడ్లు బహమనీ 

అవామదుషా (1422 _ కిక్) మిత్రులు. వీరభ దా రెడ్డి 

పండువా సుల్తాను స్నేహితులు. దేవరాయలు 11, మళ్లి 

కార్జున రాయలు (1444 - 47) గజపతుల నడ్డుటకు 

రెడ్లకు సాయపడుచుండిరి, 

1450 లో కపిలేశ్వర గజపతి రెడ్డి రాజ్యమును 

గెలిచి, 1455 లో కొండవీటిని గెలిచి, 1465 నాటికి 

తూర్పు తీరమునంతటిని తన పొలనము [కిందికి తెచ్చెను. 

రాజ |పతినిధులను నిల్చెను. ఇటుల ఆంధ దేశమున 

. నెడ్డపాలన మంతరించెను. 
డొ. వి య. 

రెడ్డిరాజుల వంశములు 

I కొండవీటి రెడ్డు : 
పంటకులము 

| 
దొంతి అలాడ రెడి 

౧ G 

| ® 

వేమాగెడి 

కోమటి (పోలా రెడ్డి 

| | | | | _ 

మావయ కోమటి వేమా రెడ్డి దొడ్డయ అన్నయ మల్లా రెడ్డి పెరుమాళ్ళ 

చెద్దయ (1820-1896) | రెడ్డి 
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| 
| 

కాటయ (భార్య) - హాొరిహరాంబ 
| 

కుమారగిరి (1416) 

మాళయ వెద్దయ కోమటి వేమా రెడ్డి (Contd) మల్లారెడ్డి "పెరుమాళ్ల రెడ్డి 
_ | లా 

| | | | 
శెడ్డిపోత కోమటీం[ద నాగ రెడ్డి | 7 | | 

| అనపోత రెడ్డి దొడ్డాంబిక అన్నమాచ అన్న వేమ వేమసాని 
(1896. m1) _కాటయ Il (1801. -86) 

వేమా శెడ్డి(1404.20) మాచతిస్ప | | 
కుమారగిరి "టలు వెమ | 

రాచ వేమన (1420-82) (1886-1404) వినకోమటి అన్న దేవ 
| | | 

వీరాన్న పోత | మల్లా రెడ్డి 

| లా | (శ్రీళశీగిరి రాచ వేమ మాచ అన్నదేవ పెద్ది 

] | ధా 
కోమటి (శ్రీగిరిమల్ల అన వము నారాయణ కోమటి వేము మల్ల శి)0 

| | | | | - | | 
తిష్పయ రెడి తిప్పయ రామయ్య చేవ నారాయణ సోమేళ కివనింగభపతి 

(శ్రీగిరన్న రాయడు దేవర 

| | | 
చెన్నా రెడ్డి అన్నా రెడ్డి మల్లా రెడ్డి 

11 రాజనమహందవరపు రెడ్లు ; 

(i) పంటకులము 

| 
కాటయ 

| 
మార 

| 
| | 

రామ కాట 

_ | 
| 

చెద వేమా రెడ్డి కాటయ వేమా రెడ్డి (189 5.1416) 

| 
అనిత ల్లి (14161446) 

(i) పొల్వలిగో [త 

| 

కోట (నెల్లూరి (ప్రభువు 
| 

పరుమాండ్ి 

T 
అల్లయ జఇెదకోట __  అనఫోత. దొడ్డయ పీనకోట 

| [ | 
[పోల కోటయ అల్లాడ (1416-25) 

7 లాలా! న | | 7| 
కుమారగిరి అనపోత  వేమాాడి వీరభచా'రెడ్డి (1426-45) _ దొడ్డ అన్న 

(ల G G 
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ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = £/ 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 1౪ (1875-1900) :- 
క్రీశ, 1675 నాటికి భారతదేశము నేలు మొగలాయి. 

చ[కవర్తి అలంఘీరు పాదుషా లేక జొరంగ జేబు మిగుల 

బలవంతుడై. ద&ిణాపథమునంతయు తన సా[మాజ్యమున 

కలుపుకొన జూచుచుం జెను. అప్పటికి గోదావరికి దడి. 

ణమున తూర్పు సము[దతీరమువరకు గల విశాల దేశమును 

గోలకొండ నులానులు పరిపాలించు చుండిరి. పీర్రి రాజ పతి 

నిధి శ్రీశాకుళము (చిక్కాకోలులో నుండెను. వీరి సేనాధి 

పతులు మ దాను చుట్టుపట్ల క ర్టాటకమని పిరువబడు 

దకిణమండలములనుగూడ గ భ్ 1647 లో జయించి 

నప్పటినుండియు అక్క డిరాజులు, నాయకులు, వాశెగార్లు 

గోలకొండకు లోబడిరి. 

కట్టుకొని వ్యాపారము చేయుచున్న ఇంగ్లీఘ వర్తక 

కంచెనీవారుకూడ గోలకొండ సుల్తానునకు కప్పముగట్టిరి. 

అనంతపుర మండలమును వాండేరాజులు పరిపాలించు 

చుండిరి. కడప, కర్నూలు మండలములను నవాబులు 

పరిపాలించుచుండిరి. వీరందరును గోలకొండ రాజ్య 

మునకు సామంతులుగనే ఉండిరి. 

[క్ర శ, 1674 లో శివాజీముహారాజు న్వతం|త మహో 

రాష్ట్ర) రాజ్యమును స్థాపనచేసి రాయగడ. దుర్గమున 

పట్టాభి షిక్తుడ ఒకవంక విజాపుర సులాను రాజ్య మున 

కును ఇంకొకవంక మొగలాయి సా(మాజ్యమునకును 

(వక్కలోని బల్లెమై విజృంభఖించెను, 

[క్రీ శ. 1676 లో శివాజీ గోలకొండ సుల్లానుతో 
నంధిచేసికొని సైన్యములతో బయలుదేరి దక్షిణమున 
విజాపురమువారి కింద జింజి మొదలగు జాగిరుల నేలు 

చున్న తన సవతితమ్ముడైన ఏకోజీ లేక్క వెంకోజీని 

ఓడించి అక్కడి దుర్గములను పట్టుకొని, 
_కడపను కొల్లగొని, మొగలాయి సామాజ్యమువారి 
ఒ్తిడిలేకుండ చేసెదనని, బిజాపురపు సులానుతో నొక 
సంధిచేసికొనుటతో ఆతనిరాజ్యము ఎక్కువగా బలవంత 

బళ్ళారిని, 

మయ్యెను. తన తండి పాజవోను కాలముననే మొగలు 

సా[మాజ్యమునకు లోబడి కప్పముగట్టుటకు అంగీకరిం చిన 
బిజాపూరు గోలకొండ సుల్తానులిట్టు కీవాబీతో కుుటలు 

చేయుచుండుటవలన జొరంగజేబున కా|గవాము కలిగినను, 

ఆ సమయమున అతడు ఉత్తర భారతదేశమున ఆఫ్ గన్ 

చెన్నపట్టణములో నొకకోట. 

రాష్ట్రము. 

కొండజాతులను అణచుటలో నీమగ్ను డ్రై యున్నందున 

దకిణాపథమువై పు తనదృషప్టినిమరల్పకపోయొను. శివాజీ 

కీ. శ. 1680 లో మరణించెను, జౌరంగజేబు దకిణా 

సథమునకువచ్చి అహమదు నగరమున విడిసి, కీ. శ, 

1685 లో తన కొమాగుని గోలకొండవ2వైకి పంపగా 

వారొక ఆాత్కాలికనంధి చేసికొనిరి. జొరంగ జేబు [క్రీ శ 
1686 లో విజాపుర నులానును, 1687 లో గోలకొండ 
సులానును ఓడించెను. ఈ రెండు రాజ్యములు మొగలాయి 

రాజ్యములో క లిసిపోయినవి, అంతట జొ రంగ జేబు కృష్ణా 

నదికి దకిణమునగల చేశమును గూడ జయించి తన 

రాజ్యమున జేర్చెను. ఆయన సేనాధిపతియగు గయా 

జుద్దీను కర్నూలును పట్టుకొనెను. బళ్ళారి, కడప మండల 

ముల నేలు నవాబు, చ్మకవర్తికి లోబడెను. కర్ణాటక 
(పాంతమంతయు మొగలాయి సా[మాజ్యమున గలిసెను, 

ఈ దతీణరాజ్యము నేలుటకు జొరంగ జేబు గయాజుద్దీను నే 

సు బేదారుగ నియమించెను. అప్పుడు దక్కను నుజేదారు 

[కింద ౨ 2 పరగణాలుండెను, అందులో గోలకొండ ఒక 

మొగలాయి సుబేదారుని ఫౌజుదారు లను సేనాధి 

పతులే వివిధ [పొంతములకు పరిపాలకులై రి, అయి శే 

పూర్వము గోలకొండ సులానుల [కింద శిన్తులు 

వసూళ్ళు చేయుటకు గుత్తలు తీసికొనిన |ప్రాతజమీం 
దారులు శిస్తులియ్యక పేచీలు పెట్టుచున్నందున దేశ 
ములో కొన్ని చిల్లర యుద్ధములు చేయవలసి వచ్చు 

చుం డెను. . 

జొరంగజేబు చకవరర్తి కీ. శ. 1707 లో చని 

పోయెను. ఆయన కుమాళ్ళును మనుమలును ఆతని 

సింహాసనము నా కమించుటకు తగవులాడుకొన సాగిరి. 

వివిధ [పొంతముల నేలు సు బేదారులును, సేనాధిపతులును 

_'బలవంతులై స్వతం [తులు కాజొచ్చిరి. 

[కీ శ. 1718 లో చ్మకవ ర్తియైన ఫరుక్ వయ్యరు, 

మీర్ కమరుద్దీను " ఆసఫ్ జా _ అను నొక మవామ్మదీయ 

[పభువువకు నిజాం ఉల్ ముల్కు అను బిరుదమునిచ్చి 

అతనిని దక్కను నుబేదారునిగ జేసెను. తరువాత నితడు 

మహమ్మదుషా చక్రవర్తి రి ఢిల్లీ దర్బారులో వజీఠ య్యెను. 

కాని అక్కడి కుట్రలుచూచి క్రీ శ, 1724 లో దఠతీణము. 
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నకు మరలివచ్చి హైదరాబాదు సుబిదారీని న్వతం|త 

రాజ్యముగ పరిపొలింపసా గెను, ఇతడు మవోరాష్ట్రలకు 

చౌతు, సక్లేశముఖ్ పన్నులు చెల్లించి వారి స్నేహముతొ 
2 ౧ 

బలవంతుడ య్యెను. చ|క్రవరర్తి ఇతనిని ఏమన లేకపోయెను. 

క్ర. శ. 1789 లో పారశీక దళవరియైన నాదిర్దా, ఢిల్లీని 

కొల్లగొనగా, చ్నకవర్హి మరింత దుర్భలుడై పోయెను. 

యు 

రాళ 

దేశము నందలి రాజులు, నవాబులు, ఒండొొరులతి 

పోరాడుకొనుచుండుటయు, చారి సైన్యములు సుశివీ. 

తములైనవి కాక అల్లరి మూకలుగనుండి నుజితము 

లయిన పాళ్చాత్య సె నికుల తుపాకి "దెబ్బలకునిలువ లేని వై 

యుండుటయు (గహించిన డూ స్టేకు ఏటి నువయోగించు 

- నవాబుల వలనను, రాజుల వలనను రాజ్యలాభ మును 

నిజాము, "పేరునకు చక్రవ_ర్డియొక్క_ సుబేదారుడుగ 

నుం జెనేకాని నిజమునకు స్వతంత [పభు వయ్యును. 

గోలకొండ రాష్ట్ర మున ఆర్కాటు, కర్నూలు, రాజ 

మ హేం[దవరము, (శ్రీ కాకుళము నవాబులకు చెందిన 

నాలుగు రాజ్యభాగ ములుం డెను, నిజాము రాజము హేం|[ద 

వరము, (శ్రీకాకుళము (చికాకోలు) పరగణాలకు అన్య 

రుద్దీను అను నతని నవాబుగ జేసెను. అతని|క్రింద రుస్తుం 

ఖాను డను జిల్లాదారుడు (ప. శ, 1782 మొదలు వడు 

సంవత్సరములు రాజము హేందదవరమును, దానికి దతీణ 

మునగల నాలుగు జిల్లాలను నిరంకుశముగ పాలించెను. 

(పజలను పీడించియు, భూమి శిస్తులను, మోతర్భాను 

వనూలుచేసి సర్కారుకు (క్రమముగా చెల్లించని జమీం 

దారులను పట్టి వధించియు, వారి పుజ్ణాలను సున్నపు రాళ్ళ 

స్తంభములలో పొదిగియు అతడు లోక థీకరుడ.య్యెను, 

ఇట్టి స్తంభములను “కుల్లామినారు లనిరి. అట్టివాటిని 

పలూరులోను ఇతర ముఖ్య పట్టణము లందును అతడు 

కట్టించినాడు. అతనినిచూ చి జమీందారులు గడగడలాడిరి. 

నిజాముఉల్ ముల్కు ఆసఫ్ జూ |క్రీ. శ. 1745 జూను 

1 వ శేదీన చనిపోయెను. అప్పు డతని “పెద్దకుమారుడు 

ఢిల్లీలో నుండెను, శెండవకుమారు డయిన నాజరుజంగు 

తనను దక్కను సుజేదారునిగ [పకటించుక్ ని, పోటీగ 

నిలుచున్న మేనల్లుడు ముజఫరు జంగును ఆర్కాటులో 

శై దుచేసి యుంచెను. అంతట నిజాము సింహాసనమును 

గూర్చిన తగవులు బయలుబేలెను. 

ఆ సమయమున ఈ చేశములో వర్తకము చేసికొను 

టకు వచ్చిన పాశ్చాత్యులలో (ఫ్రెంచి కం'పెనీవారికి. 

మచిలీబందరులో నొక వర్తకస్థాన ముండెను. ఇది పుదు 

చ్చేరిలోని | ఫెంచికం వెనీవారి గవర్నరుజనరలుకు లోబడిన 

వ_ర్తకస్థానము, అప్పుడు (_ఫంచి గవర్నరు జనరలుగా 

నుండిన డూై మిక్కిలి తెలివిగలవాడు. దతీణభారత 
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పొందవచ్చు నని తోచెను. అతడు రాజ్యతంతము 

(ప్రయోగించి చరిత |పసిద్ధుడెనాడు. 

దక్కను సుజేదారికొరకు ఆసఫ్ జా రెండవ కుమారు 

డగు శాజరుజంగు, ఆనఫ్ జా దౌహి[తుడయిన ముజఫరు 

జంగు. తగవు లాడసాగిరి. నాజరుజంగు ఇంగ్లీషు వారి 

సహాయమును పొంది ముజఫరుజంగును కారాగారమున 

బంధించెను. నాజరుజంగు చంపబడెను. 

జంగు (ఫెంచివారి సాయముతో విము క్రి చెంది నుజేదారు 

డయ్యెను. తనను చెరలోనుంచిన నాజరుజంగును [పతి 

ఘటించి తనకుచేసిన ఉపకారమునకు [పతిఫలముగా ముజ 

ఫరుజంగు(ఫెంచివారికి మచిలీపట్టణమును, దివి సీమలను 

అర్చించి, వారి నాణెములు తన రాజ్యమున చెలామణి 

యగునట్లు శాసించి, కృష్ణానదికి దతీణమునగల రాజ్య 

మునకు డూ్లేగారిని గవర్నరునుగా నియమించెను. 

ముజఫరుజంగు అనంతరము |ఫెంచివారి సహీయముతో 

నిజాముల్ముల్కు మూడవకుమారు డయిన సలబత్ 

జంగు దక్కను సుబేదారు డయ్యెను. ఇతడును (ఇంచి 

వారిపట్ల కృతజ్ఞుడై కీ. శో, 1752 తో మచిలీపట్టణ 

సర్మారున కంటియున్న కొండవీడు రాష్ట్ర) మును వారి 

కిచ్చెను. ఇట్లు కృష్ణానదికి రెండువై పులగల దేశమును, 

మచిలీబందరు, నిజాము పట్టణము, మోటుపల్లి ేవులును 

(ఫంచివారి వశములై యుండెను. నిజాము దర్బారులో 

ఆయన దివానుకు కల గెరవముకన్న |ఫెంచి సేనాధిపతి 

మైన బుస్సీ దొరగారికే హౌచ్చు గౌరవము జరుగ 

సాగెను, (ఛంచివారి నై న్యములను పోషించుటత్తై సల 

జతుజంగు వారికి కొండపల్లి, వలూరు, రాజమహేం[ద 

వరము, (శ్రీకాకుళము పరగణాలను ఇచ్చెను. ఇట్లు (ఫెంచి 

వారికి సమ్ముదతీరమునగల 600 మైళ్ళ దేశమంతయు 

శేజిక్మ ను. అప్పటికి భారత దేశమున వ్యాపారము చేయ 

వచ్చిన ఏ పాశ్చాత్యులకును ఇంత రాజ్యము లేకుం డెను. 

అంత ముజఫరు 
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ఆనాటికి విశాఖ పట్టణమండలములోని విజయనగరము 

వారి సంస్థానము మిక్కిలి గొప్పది. క. శ. 1110 

మొదలు 1752 వరకు విజయనగర సంస్థానమును పరి 
పాలించిన పెదవిజయరామరాజుగారు తమ రాజధానిని 

పొట్నూరినుండి విజయనగరమునకు మార్చి, అచట ఒక 

కోటనుగట్టి చుట్టుపక్కాలందు గల 

లోబరచుకొని ఆ [పొంతములలో మిగుల బలవంతులుగ 

నుండిరి. విజయనగరము జమీంచదారీకి [పక్కాగా (శ్రీకా 

కుళములోనున్న నిజాముఫౌజుదారు డీయన సహాయము 

న పేజీంచుచుం జెను, | 

వెన పేర్కొనబడిన సందర్భములో విశాఖపట్టణము, 
గోదావరి మండలము మొదలుగాగల బేశభాగములను 

నిజాము [(ఇంచివారి కియ్యగా వారు వానిని స్వాధీన 

పరచుకొనుటలో నిజాముఫౌజుదారుడు ఇటంకములు 

కఠిగించుట జూచి, బుస్సీదొర పెదవిజయిరామరాజుగారికి 

ఆ రెండుజిల్లాలను చెకబారు శిస్తుకు గుత్త కిచ్చెదననీ 

చెప్పి ఆయనను తనవై పునకు (తిప్పుకొ నెను. అంతట 

, అక్కాడీ జమీందారులను అణచుటకు బుస్సీ బయలుదేర 

వచ్చెను. విజయరామరాజుగారు తమ విరోధులయిన 

బొబ్బిలి జమీందారీ నేలు వెలమ దొరలే అక్కడి 

జమీందారుల ధిక్కారమునకు కారణభూతు లని బుస్సీ 

గారికి చెప్పగా, అతడు బొబ్బిలిమీదికి కీ. శ. 1757 లో 

దండయా[త్రచేసి కోటను నేలమట్టముచేనెను. బుస్సీ పాత 

జమీంచారీలను రద్దు చేసినట్లు [(వకటించియు, | ఫెంచివారికి 

లోబడిన వారికి సన్నదుల నిచ్చి చేశాదాయములో పది 
యవవంతు చెల్లించుపద్ధతితో వారికి మామూలుగా చెల్లు 

మర్యాదలను, రుసుములను ఉండనిచ్చెను. బొబ్బిలివారి 

వంశమున మిగిలిన చినరంగారావుగారిని మరల జమీం 

దారునిగా బుస్సీగారు చేసిరి. బొబ్బిలి యుద్ధానంతరము. 

చెద విజయరామరాజుగారు వథింపబడిరి. "వారి తరువాత 

ఆనంద రాజుగారు జమీంచారు అయి (శ్రీకాకుళము 

మొదలు రాజము హౌం|దమువరకు (పభువు లయిరి.. . 

క. శ, 1758 లో (ఫంచి గవర్నరు జనరలయిన 

కోవుంటులాలీగారు. బుస్సీగా రీ (పాంతములం దుండుట 

వలన [పయోజనములను గుర్తింపలేక, . కర్గాటకములో 

తమకున్న _్రైంచిస్థావరములకు కలుగుచున్న అలజడిని 

జహీుం దారులను 

నిలువ జెట్టుకొనుటకొరకును, తన 

తప్పించి వాటిని స్థిరీకరించు నిమి త్తమె ఆయనను ద&ిణ 

(పాంతమునకు బదలాయించెను. దీనితో ఇంతవరకు 

మంచి అదనుకొరకు వేచియున్న ఇంగ్లీషు వ_ర్హకకంచెనీ 
వారికి వీలుచిక్కెను. ఆనందరాజుగానే వారి నాహ్యోా 

నించిరి. అంత ఇంగ్లీషువారు ఉత్తర సర్కారులలోనికి 

చొచ్చుకొనివచ్చి, మచిలీపట్టణమును పట్టుకొనిరి. అంత 

ఎనిమిది సంవత్సరములు కష్టపడి బుస్స నిర్మించిన [ఫెంచి 

రాజ్యము విచ్చన్న మ య్యును. 

బుస్సీ ఈ 1పాంతములం౦దు శిస్తు నిర్ణయముచేని, 
[పభుత్వ పద్ధతులు చక్కగా జరుగునట్లు కట్టుబాటులు 

చేసెను. అతనికాలమున (శ్రీకాకుళము, రాజమహేంద్ర 

వరము పరగణాలలో శిస్తులు ెట్టింపునకు పెరిగెను. 
జమీంచారీలు దేశములో శాంతిని, భ్యదతను కాపాడు 

టకు బాధ్యతవహించవలసి వచ్చెను. సాలునకు మూడు 

పంటలు | పభుత్వమునకును, రై తులకును మధ్య పంవిణ 

చేయుటకును, మరాటీదండు మొదలయిన శ తువుల 

వలని భయములేకుండ కాపాడుటకును, జమీందారులు 

పం డెండు వేల కాల్బలమును సిద్ధముగా నుంచుటకును, 

బుస్ఫీ కట్టుబాట్లు చేసెను. బుస్సీ తన అధికార గౌరవము 

సాఖ్యముకొరకును, 

కావలసీన నొమ్ముకన్న పాచ్చునామ్మును తన కింద 

వినియోగించుకొన లేదు. చేశములో అ|క్రమములు చేయు 

వారికి బుస్సీ పేరు సింవాన్వప్నముగా నుండెను. 

(పభుత్వమువారి ఆజ్ఞా ప్రకారము బుస్సీ తన 'ఫెంచి 

సైన్యమును తీసికొని తరలిపోగా, నిజాము సలబతుజంగు 

"దిక్కులేని వా డయ్యెను. ఈ యదనును (గ్రహించి సల 

బతుజంగు తమ్ముడు నిజామలీఖాను రాజపదవి సె 

కన్నువై_చి తత్సంపాదనా|పయత్నములు చేయసాగెను. 
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అందుచే జయములమీద జయములను పొందుచు, (ఇంచి 

వారికి నిలువ నీడలేకుండ చేయుచున్న ఇంగ్సీషువారినీ 

నలబతుజంగు ఆ[ళయించి శ్రీ శ, 1759 లో వారితో 

ఒక నంధిచేసికొనెను.. ఆ సంధి|ప కారము నిజాము సల 

బతుజంగు మచిలీపట్టణము[కింద నుండిన 680 మైళ్ళ 

సము[దపు భూభాగమెల్ల ఇంగ్లీషువారికి స్వాధీనము 

చేసెను, మిగిలిన దేశము పేరునకు నిజాము క్రింద నున్నను, 

ఇంగ్లీషువారి పలుకుబడియే ఆక్కడ చెల్లుచుండెను. ఐతే. 



నీజామలీఖాను ఇంగ్సీషు కంపెనీవారి సహాయముతో 

కీ.శ. 1761 లతో నిజాము సలబతుజంగును రాజ్య 

(భష్టుని చేసెను. 

E శ, 1761 లో ఆసఫ్ జా నాల్గవ కుమారుడు నిజా 

మలీఖాను దక్కనుకు సుబజేదారుడై నిజాము బిరుదు 

వహించెను. ఇంగ్సీషు కంపెనీవారు తనకు సైనిక నవో 

యముచేయు పద్దతివై ఇతడు 1762 లో | క్రీకాకుళము, 

రాజమహేం|దవరము, ఏలూరు, కొండపల్లి అను నాలుగు 

సర్కారులను వారికిచ్చెను. ఈరాజ్యమును వారు స్వయ, 

ముగా పరిపాలించుటకు జంకి, తాము కోరినప్పుడు తమకు 

స్వాధీనపరచు పద్ధతిపై ఆ ప్రాంతమును నిజాము 

నరదారుడైన హుస్పేనల్లీ [కిందనే యుంచిరి. (_ఫెంచి 

వాశెవ్యరును ఈ దేశములోనికి రాకుండ చేయుటయే 

ఇంగ్లీషువారు అప్పుడు తల పెట్టిన ముఖ్య కార్యము. 

బంగాళమున ప్రాసీయుద్ధ ములో విజయము పొందిన 

పమ్మట _క్షైవు బలవంతుడై ఢిల్లీ చకవర్తితో రాయబార 

ములు జరువగా ఇంగ్లీషు కంపెనీవారిని ఢిల్లీ చక్రవర్తి 

బంగాళము, వీహోరు, ఒరిస్సా పరగణాలకు |కీ,శ. 1165లో 

దివానులుగ జేసెను. ఆ సందర్భమున క్లైవు, చక్రవర్తి 

వలన ఉత్తర సర్మారులకు కూడ ఒక నన్నదు నంపవా 

దించెను. అతడు ఈ సంగతిని మచిలీబందరులో (పకటించి 

(ఫంచివా ర్మ పాంతములకు రాకుండ చేసెను. అయితే 

ఈ|పాంతములన్నింటికిని నిజముగా పరిపాలకుడు దక్కను 

నుబేదారుడైన హైదరాబాదు నిజామె, అందుచేత 

అతనితో ఇంగ్లీషు కంపెనీవారు |కీ. శ. 1766 లోను 

1768 లోను నంధి రాయబారములు జరిపీ, ఆయనకు 

సై నికసవోయము చేయుపద్ధతితో, ఉత్తర సర్కారులకు 

(ధువమెైన "కౌలు పొందిరి. కాని వానిని వెంటనే తాము 

స్వాధీనపరచుకొనక, తమకు ఎప్పుడుకావలసిన అప్పుడు 

'వశపరచుకొను పద్ధతివై హుస్ఫేనల్లీ అను నిజాము 

సర్దారు [కింద నే ఉంచిరిగచా! ఆ ఏర్పాటు 1769 తో అంత 

కొనుటతో ఈ జిల్లాలన్నియు వారి వశమయ్యును. అంతట 

ఈ |పాంతము చెన్న పట్టణ రాజధానిలోని భాగముగా 

పరిపాలింపబడసా గను. 

ఇంగ్రీషువారి పరిపాలన: ఉత్తరస ర్టారులు ఇంగ్లీషువారి 

వశమగునప్పటికి (గామపరిబాలనము, (గామపంచాయ 

తుల ద్వారమున జరుగుచుం డెను. (గామముననబు, 

కరణము, మణేదారు, తలారి మొదలగు అధి కారులును, 

[గామమునకు కావలసిన పనులు చేయు వృత్తులవారును, 

ఆయశాం[డనబడిరి. భూమిపంటలో వీరికి స్వల్పభాగము 

లొనగబడుచుండెను. పంటలో సర్కారుకు చెల్లవలనీన 

భాగమే శిస్తు, అప్పుడప్పుడు జమీందారుల. సిబ్బందులు 

“ఇంకను సొమ్ముకావ లెనని (పజలను జాధంచుచుండెను. 

మయ్యెను. అంతట కంపెనీవారు ఉత్తర సర్కారులను 

స్వయముగా పరిపొలింపసాగిరి. అంతవరకును గుంటూరు 

మండలము మాత్రము నిజామల్లీ ఖాను సోదరుడైన 

బసాలతుజంగు [కింద నుంజెిను. దానిని కూడ కంపెనీ 

వారు. క్రీ. శ. 1778 లో ఆయనవలన కౌలుకు తీసి 

జమీందారీ [పాంతమందలి భూమియంతయు జమీం 

దారుల [కింద నుండెడిది కాదు. [ప్రతి జిల్లా యొక్క 

ముఖ్యపట్టణము చుట్టుపట్లనుండు భూములును సర్కారు 

భూములుగ నుండెను, వాటిని వావేలీ భూము లనిరి. 

వాటిమీదవచ్చు ఆదాయము మహమ్మదీయ సైనిక 

వ్యయము[కిందను, ఉద్యోగుల జీతబ త్రెముల [కిందను 

వినియోగింప బడుచుం డెను. 

మవామ్మదీయుల కాలమున ఉత్తర సర్కారులలో 

నాలుగు న్యాయస్థానము లుండెను. వలూరులోను, రాజ 

మ పేం[దవరములోను “ఖాజీలు” |క్రిమినలు నేర విచా 

రణలు చేయుచుండిరి. పెద్ద 'కేనులను విచారించుటకును, 

మరణదండన విధించుటకును, 

చారులుమాతమే అధికారము కఠలిగియుండిరి. 

ఈ దేశము తమ వశము కాగానే ఇంగ్లీషు కంపెనీ 

వారు తమ పజంటులద్వారమునను, దుజాషులద్య్వాారము 

నను, పరిపాలన జరుపసాగిరి. వీరివెన రాస్ట్ర్రీయక వున్సిళ్లు 

అను కార్యాలోచనా సంఘములును, వానికి ఛీపు లను 

ముఖ్యాధ్యమలును ఉండిరి. వీర్మివైన మ[దాసులోని 

గవర్నరుండెను. కీ. శ. 1784 లో మ్రాను గవర్న 

రును కలకతాలోని గవర్నరు జనరలు అధికారమునకు 

లోబరచిరి. 1786 లో చెన్నపట్టణమున నొక రివిన్యూ 

బోర్డు నేర్చాటుచేసిరి. 1794 లో అదివరకు. అమలు 

జరుగుచున్న పరిపాలనా పద్ధతిని మార్చి (వతి జిల్లాకును 

క అెక్షర్ల నేర్చాటు చేసిరి. నేరములను విచారించుటకు మేజ 

ఫాజుదారులు అమలు 
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స్టేటులును, సీవిలు తగాదాలను తీర్మానించుటకు మున 

సబులును, నద రమీనులును, వారి పెన అదాలతు న్యాయ 

స్థానములును వర్పాటు చేయబడెను. ఇవన్నియు కంపెనీ 

వారి కోర్టులు. చెన్నపట్టణములో, ఇంగ్లాండు దేశ రాజ్యాధి 

కారము [కింద పర మోన్నత న్యాయస్థానము 1800 లో 

నెలకొల్చ్పబడినది. |కీ. శ. 1ర2కితో కంపెనీవారు ఉత్తర 

సర్మారుల పైన నిజామునకు పతి ఏట చెల్లించు సేవ్మ_ 

సుకు బదులుగా రు. 11,66,666 రూపాయలు ఒకే 

మొత్తముగా చెల్లించి సర్వాధికారు లయిరి. అప్పటినుండి 

1859 నం. వరకును ఈ పాంతము విశాఖపట్టణము, 

రాజము హౌం[దవరము, మచిలీవట్టణము, గుంటూరు, 

నెల్లూరు అను అయిదు జిల్లాలుగా విభజింపబడి చెన్న పట్టణ 

రాజధానిలో చేరియుండెను, 

జమీందారీలు : ఉత్తర సర్కారులు ఇం గ్లీషు కం ెనీ 

వారి వశము లగునాటికి గంజాముజిల్లాలోని పర్షాకిమి 
డియు, విశాఖపట్టణములోని విజయనగరము, జయ 

పురను, బొబ్బిలి జమీందారీలును, గోచావరిజిల్లాలోని 
వెద్దాపురము, మొగలితుల్టు, పిఠాపురము, గూటాల, 

పోలవరము, కోటరామచం[దపురము మొదలయిన 

జమీంచారిలును, కృష్ణాజిల్లాలోని నూజవీడు జమీందారీ 

లును ముఖ్య మైన విగనుండెను, నెల్లూరుజిల్లాలోని వేంకట 

గిరి చిత్తూరుజిల్లాలోని న కాళహా నీ ఉత్తరార్కాటు 
లోని శకాశ్వేటినగరము జమీంచారీలుకూడ 
జమీం దారీ లే. 

ఉత్తర సర్కారులలోని జమీందారులు మట్టికోటలను 
గట్టుకొని రాజబిరుదములను వహించి, రాజలాంఛనము 

లతో రాజభోగముల ననుభవించుచు, రె తులను పీడించి 

పుచ్చుకొనుచున్న సొమ్మును దుర్వినియోగముచేసి, తాము 

సర్కారుకు ఇవ్వవలసిన శిస్తులు బకాయిెట్టి, పేచీలు 
వెట్టుచు అ|క్రమములు చేయుచుండిరి. వూర్వపు మహామ్మ 
దీయ నవాబుల అధికాగ పురుషులు హెచ్చుసొమ్ము 

నొనగుడని జమీందారులను చాధించుచుండిరి. 

దేశము తమ స్వాధీన మైన పిమ్మట, ఇం శృీషకం వెనీవారు 
జమీందారులు తమకు చెల్లింపవలసిన శిస్తు మొత్తము 
లను నిర్ణయించి, వానిని కఠినముగా వసూలుచేయు 
చుండిరి. కొన్ని జమీందారీలవలన మొత్తము ఆదాయ 

ములో మూడింట శెండువంతులుకూడ వసూలు చేయ 

సాగిరి, కీ. శ, 1786 లో అతివృష్టివలన పంటలు పాడు 

కాగా జమీందారులు సర్కారు శిన్తులు చెల్లించలేక 
బాకీలుపడిరి. కొందరు మెల్లిగా బాకీలను పరిష్క_రిం చిరి, 
కొందరు పరిమవృ రింపలేక్ష పెచీలు పెట్టిరి, ఆ సందర్భములో 
కంపెనీవారు కొన్ని జమీంచారీలను వశము చేసికొనిరి, 

కంపెనీవారు EU శ. 1502 లో జమీందారీ [గామ 
ములలోని .రతులవలన జమీందారులు వనూలుచేయ 
తగిన శిన్తులను, జమీందారులు కం పెనీవారికి చెల్లించవల 
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సే తి సిన బమ్మషును, శాశ్వతముగా నిర్ణయముచేసిరి. దీని శే 
పర్మ నెంటు 'సెటిల్మెంటు అనిపేరు. ఈ [వకారము శాఖ 

తముగా ఫైసలాచేసి జమీంచారులకు నన్నదు లిచ్చిం. 
జమీందారులు తరువాత అనేక ఉపాయముల నవల 
బించి రె తులవలన వళూలుచేయు శిన్తులను పాచ్చించిరి, 

[కొ త్తరునుము ల నేకములు వసూలు చేయసాగిరి. అందు 
వలన తగు కట్టుబాటులు చేయుచు ఇంగ్లీషు (ప్రభుత్వము 

వారు జమీంచారీల చట్టమును చేయవలసి వచ్చెను, 
తెలుగు దేశములోని జమీందారీలలో నెల్ల గొప్పది 

విజయనగరము, ఇందు మూడు వేల ఎక రములభూమియు, 

1252 (గామములును ఉండెను. ఈ జమీందారీ నిజమున 

క్రొక్ర సంస్థానమువలె నుండెను. దీని విషయమునగూడ 
కంచెనీవారు [క్రీ క. 1802 లో శాశ్వతమైన ఫై సలా 
జరిపి సన్నదు నిచ్చిరి. తరువాత ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వము వారు 
8. శ. 1662 లో జమీంచారుగారికి “రాజూ” అను బీరు 

దమును, 1కి ఫిరంగులు కాల్చు గౌరవము నిచ్చిరి. 

మొగలితుల్డు జమీందారీ అప్పులలోపడి 

చెల్లించలేక పోగా కం పెనీవారు వాటిని రద్దుచేసిరి, "పెదా 
పురము జమీందారీకూడ చాల గొప్పదేకాని అదికూడ 
బుణ్మగస్తమెై శిస్తులు చెల్లించలేక విచ్చిన్న మైనది. పిఠా 

పురము మా(తము అభివృద్ధి చెందినది, కృష్ణామండలమున 

నూజవీడు జమీందారీ 1802 లో రెండుభాగము లయి 

నది, తరువాత వ్యాజ్యములు రాగా నూజవీడు నగ 

భాగము 18679 లో మరల ఆరుభాగము అయినది. 
వేంకటగిరి జమీందారులు హైద రాలీని (వతిఘటించి 
కం పెనీవారికి సహాయు లయినందువలన వారికి నమ్మిన. 
బంటు లయిరి, - - 

కినులు 
అలానే 



ఈ జమీందారులలో కొందరు ల తులను బొధించి 

సొమ్మును పిండి దుర్వినియోగముచేసిరి. కొందరు పాఠ 

శాలలు మొదలగు (పజోపయు కక్ష సంస్థలను నిర్మించి 

(వఖ్యాతిగాంచిరి. విద్యాభివృద్ధికి విజయనగర. మహో 

రాజుగారయిన ఆనందగజపతిగారు చేసిన చాన ధర్మ 

ములు మన జిల్లాలలోనేగాక చెన్నపట్టణమునగూడ 

నేటికి నిలిచియున్న వి. 

రాయలసీమ : రాయలసీమలోని వివిధ మండలములు 

గోలకొండ సులాను దండయా [త ల అనంతరము 

మహమ్మదీయ నవాబులకును, తరువాత మొగలు చక 

వ ర్రికిని లోబడెను. దేశమున రాజులు మారినను ఆయా 

ప్రాంత ములలోని చిన్న పభువులు, నాయకులు, పా శెగార్డు 

మారలేదు. [గామపరిపాలనము పం|డెండు ఆయకాం[డ 

చ్వారమునను, పంచాయతుల చ్వారమునను ఎప్పటివలెనే 

జరుగుచుండెను. జెరంగ జేబు చనిపోయినపిదప వచ్చిన 

కలోలములలో మహారాష్ర)ల దండయా[తలవలన ఈ 
గం టె, 

[పొంతములు బాధల ననుభవించెను. అటుపిమ్మట క శ. 

1766 లో మైసూరు రాజ్యమునకు పరిపాలకుడైన 

హైదరాలీ కి. ఈ 1780 లో కడప నవాబును ఖై దుణేసి 

బళ్ళారి పాంతముల నా(క్రమించెను. హైదరాలీ అనం 

తరము టిప్పుసులాను నిజాముతోను, కంవెనీవారిళోను 

[క శ. 1792 లో చేసికొనిన సంధివలన కడపలోని 

కొంత భాగమును, బళ్ళారిలోని భాగమును 

నిజామున కిచ్చెను, ఈ రెండు మండలములలోని మిగిలిన 

భాగము, టిప్పుసుల్తాను |క్రీ. శ. 1799 లో మరణింపగా, 

నిజామువళమ య్యిను. అనంతపుర మండలమును పాలించు 

చుండిన హాం జేరాజులను పాదరాలీ అణచివేసి దేశా 

|కమణము చేయగా, ఇదియు తక్కిన మండలములవలెనే, 

టిప్పుకాలమున [క్రీ శ. 1192 లో కొంత భాగము, 

1799 తే తక్కిన భాగము నిజాము వశమయ్యెను,. ఈ 

మండలముల నన్నిటిని నిజాము తాను కంపెనీవారికి 

నై నికవ్యయము క్రింద ఇయ్యవలసిన సొమ్ము[ కింద, [క్ర న్ 

1800 సంవత్సరమున ఇచ్చివేసెను. అందువలన వీనిని 

దత్తమండలము అనిరి, తరువాత సర్ బిరుదమునందిన 

థామస్ మ|నోగారు ఈమండలములకు క లెక్టరై, ప్రజాను 

రంజకుడై పరిపాలఠించెను. 1808లో బళ్ళారిని కడప, 
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బళ్ళారి జిల్లాలుగా డేనీరి. 1882 లో అనంతపుర మండ 

లములో కొంతభాగమును. బళ్ళారిలోచేర్చి మిగత భాగ 

మును అనంతపుర మండలముగ జేసిరి. 

కర్నూలుజిల్లా మొగలాయి సేనాధివతికి జాగిరుగా 

సనొనగబడెను. అది అప్పటినుండి మహమ్మదీయ నవాబు 

1/55 లో కర్నూలు 

నవాబు పాద రాలీకి తో బడి కప్పముగట్టుట కంగీకరించెను. 

1799 లో టిప్పుసులాను అనంతరము కప్పముగొను 

నధికారము నిజామున కొనగబడెను. 182కి లో కర్నూలు 

నవాబైన గులాంరనూలుఖాను తమపట్ల రాజ్యదోహ 

మునరించె నని కంపెనీవారు 18098 లో అతనిని ఖెదు 

చేసిరి. కర్నూలు (బిటిషు జిల్లాగా మారెను. చెంగల్పట్టు 
, ౧ డు 

జిల్లా 1687 లో తక్కిన కర్తాటక [పొంతముతో పొటు 
౧౫ ta 

మొగలుసా[మాజ్యమున భాగమె ఆర్కాటు రాజధానిగా 

గల కర్ణాటక నవాబుచే వపరిపాలింపబడసాగాను. కర్తా 

పరిపాలన [క్రింద నుండెను, [é. న 

టక నవాబు ఇంగ్లీషు వారికి స్నేహితుడై అప్పులపాలై 

తుద కీజిల్లాను కం పెనీవారికి 1768 లో జాగీరుగానిశ్చెను, 

దీనిని కంపెనీవారు పరిపాఠింపసాగిరి. నెల్లూరు కశ్హాటక 

నవాబు తమ్ముని[ కింద నుండెను. అతడు మొదట (ఇంచి 

వారితో చేరినను తరువాత 1759లో ఇంగ్రీషువారితో 

కలిసెను. 1781లో ఈ మండలమువైన శిన్తువనూలు 

చేయు హక్కు నవాబు కంపెనీ కిచ్చెను. 1801.లో 

తక్కిన కశ్తాటకముతోపాటుగా దీనినికూడ నవాబు 

కంపెనీవారి కిచ్చి వేసెమ. ఇప్పుడు కోయంబత్తూరు అని 

వ్యవహరింపబడు (పాంతమును పూర్వము జారామహాలు 

అనిరి. అది హైదరాలీ వశము అయ్యెను. తరువాత 

టిప్పుసులాను ఇంగ్రీషువారితో 1798 లో చేసికొనిన 

సంధి షరతు [ప్రకారము దానిని వారి కిచ్చెను, 

హైదరాబాదు నిజామురాజ్యము వ హైదఠాబాదు 

నవాబు నిజామల్లీఖాను 15808 లో చనిపోగా ఆయన 

కుమారుడు నికిందరుజాహ నిజామయ్యును. దక్కను సుబే 

చారుడుగా ఢిల్లీ చ్మకవ్నర్తి అంగీకారమునుపొందు 

నాటకము యథా[పకారము జరుపబడెను. నిజాము, 

మునీరు . ఉల్ ముల్కును (పధానమంతతిగా చేసినను 

దివాను పేష్కారగు చందులాలుగా లే అన్ని వ్యవవోర 

ములు జరిగింపసొగిరి, ఆయన  ఇంగ్లీషువారికి' : అను 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = 

కూలుడు. నిజాము సైన్యము ఇంగ్లీషు ఉద్యోగుల 

సహాయముతో సంన్హరింపబడెను. సికిందరుజాహ పరిపొలన 

_ కడపటి భాగమున పాడయ్యెను. రాజ్యములో వివిధ 

|[పాంతములందు కిస్సు వసూలు హక్కులు గుత్తకియ్య 

బడీ ఆ గుత్త చారులు కావించు [పజాపిడనము మితి 

మీరెను. [పభుత్వము బుణగ మయ్యెను. ఇంగ్లీషు 

వారికి బాకీపడెను. దేశములో కల్లోలము కలిగను. దారి 

దోపిడిదొంగలు విజృంధించిరి. కింగ్లీషు నె న్యములీ 

కల్లోలము నడచవలసి వచ్చెను. నిజాము 

నర్మారువారి కోరికపె జిల్లాలను వేరువేరుగా పరిపా 

లించుటకు ఇంగ్లీషు కలెక్టర్లు నియమింపబడిరి. ఈ సమ 

అంతట 

యముననే కంపెనీవారు నిజాముకు 11,66,666 

రూపాయలిచ్చి ఉత్తర నర్కారులకు సర్వాధి 

కారులై రి. 

సీకిందరుజాహా 150929 లో చనిపోయెను. నాజరు ధ్రౌలా 

నిజామయ్యొను. అతడు ఇంగ్లీషు కలెక్టర్లను తీసి వేయమని 

కోరెను. మరల దుష్పరిపాలనము, [పజాపీడనము| ప్రారంభ 

మయ్యెను. అశాంతి హెచ్చెను. దౌర్జన్యములు చెల రేగెను. 

1848 లో తగ పదవికి రాజీనామా 

నిచ్చెను. నీజాము నియమించిన మంతులు అసమర్గ్గులెరి. 

నిజాము సైనిక వ్యయము [క్రింద చాలాసొమ్ము చాకీపడి 

1858 లో హైదరాబాదులోని రాయచూరు మొద 

లయిన కొన్ని జిల్లాలను కంపెనీవారి వశము చేసెను. 

ఆకాలమున నిజాము కొలువులోనుండిన అరబ్బులు 

రోహిలాలు ఆయుధజీవులై కంటబడిన వారిపై నెల్ల 

_ ౌర్జన్యములు చేయుచుండిరి. వారు చేయు నేరములను 

వారినాయకులే విచారించవఅనుగాని సామాన్యన్యాయ 

స్థానములు 'విచారింప పిలు లేదు. అందువలన వారుచేయు 

అకమములకు మితిలేకుం డెను. 

వాజరుద్దాలా |కీ. శ. 1957 లో చనిపోగా అఫ్ జుల్ 
' ఉద్దౌలా (క. శ 1857.69) నిజామయ్యెను. పూర్వపు 

మం|త్రియెన సురాజ్ ఉల్ముల్కుకు దగ్గరబందుగుడై న 
సాలారుజంగు (పధానమం తి యయ్యును. ఇతడు చాల 

తెలివైనవాడు. దేశవ్యవహారములను చాల సమర్ధతతో 

నిర్వహించుట యేగాక ఇంగ్లీషు పభుత్వము వారికి నమ్మిన 
బంటుగానుండి పేరుపొందినాడు. ' 

చందులాలు 

ఆంధ్రదేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు : భారత చేశమునకు 

ఇంగ్లీషువారు వర్తకము చేసికొనుటకు వచ్చునప్పటికి 

ఈ దేశములో చాల సున్నితములై న రవసెల్లాలు, జిలుగు 
వలువలు తయారగుచుం జను. మన పనివాం [డు బాల 

నాజూకయిన వస్తువులను తయారుచేయుదుండిరి. పాశ్చా 

త్యుల కీ వస్తువులన్న బాల (పతి. అందువలన వారు 

కోట్లకొలది విలువగల బంగారు తెచ్చి మనదేశ ములోని 

వస్తువులు కొని ఎగుమతి చేయసాగిరి, ఆ కాలమున మన 
దేశములోని నన్ననినూలురవసెల్లాలు జగ్మత్ససిద్ధములై_ 

యుండెను. తెలంగాణమునందలి నాం'బేడులోను, తూర్చు 

కోసాయందలి పొందూరు మొదలగు (పాంతములలోను 

అట్టి సన్ననిబట్ట యే తయారగుచుండెను. నిజాము రాజ్య 

ములోని వరంగల్లు, నారాయణ పేట మొదలగుచోట్ల 

టస్పరు పట్టుబట్టలును, హైద రాబాదు, గచ్వాలలో నూలు, 

పట్టు కలిపిన మ[షా అను అపూర్వపు నేతబట్టలును 

తయారగుచుండెను, తెలంగాణమున చాలచోట్లక రి గించిన 

ఇనుముతోను, ఉక్కుతోను అ నెకవస్తువులు చేయుచుండిరి. 

వొాదరాబాదు, గద్వాల, వనపర్తి మున్నగు 

చోట్ల కత్తులును, తుపాకులును చేయుచుండిరి. మచిలీ 

బందరులో కాలికో అను బట్టలను, తూర్చుకోసాలో 

రకరకముల నూలు బట్టలను తయారుచేసి ఎగుమతి చేయు 

చుండిరి. బజెరంగా బాదు, వరంగల్లులలో జంపకానాలు, 

ఉన్ని, పట్టు తివాచీలు నేయుచుండిరి. ఇంగ్లీషువారు 

మన నవాబులను, రాజులను ఆ[ళయించి కొంత పలుకు 

బడిని సంపాదించుకొని మన పారి[శామికులు తమకు 

చెకగా సరకుల నమ్మునట్లు నిర్భంధించుచుండిరి. ఇట్టి 

స్థితిలో, ఇంగ్లీషు వారికి మన దేశములో రాజ్యాధికా 

రము కలుగు సమయమునకు వారిదేశములో యంత 

పరి [శ మ స్థాపింపబడి, యంతములివై ని సరకులు 

తయారుచేయబడుచుం డెను. అంతట మనదేశమునుండి 

అనేక విధములుగా తీసికొని వెళ్ళిన సొమ్ముతో యం|త్ర 

పరి|శమల నభివృద్ధిచేసి కొని మనదేశములోని నరకులకు = 

పోటీగా యం[తములమీద తయారయిన . సరకులను 

చౌకగా అమ్మి మన పర్మిశమలను నాళనముచేసిరి. [క్ర శ. 

1825 నాటికి మనదేశ ములో రవ సెల్లాలను ఎగుమతిచేయు 

వ్యాపారము పూర్తిగా ఆగిపోయినది. 

నిర్మల, 
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మధ్య భారతములో పొలిటికల్ పజంటుగా నుండిన 

కెఫైన్ విల్మిన్ సన్ గారు కీ. శ. 15888 లో హైదరా 

బాదు అఆసీజెంటుగారికి (వాయుచు “నేతగాం[డు బిచ్చ 

గాం|డ స్థితికి దిగిపోయినారు. నునము యం|త్రములమీద 

తయారుచేసిన నూలుబట్టలను ఈ దేశములోనికి తెచ్చి 

ముంచె త్తివై చినందువలన ఈ నేతగాం|డ్రనోటి అన్నము 

మనము 

Residency Records, Vol. 394, page 73) 

ఇట్లు అనేక విధము లయిన వస్తువులను యం తముల 

పయిన చౌకగా తయారుచేసి మన పరి|శమలను నాశ 

నము చేసికిగాని ఉత్తర భారతమునను, తెలంగాణము 

లోను “బి ( ” అను పంచలోహముల పళ్ళములు,గిన్నెలు 

'మొదలయినవానికి అతి సున్నితములయిన నగిషీలుచెక్కి, 

వెండిపూత పూసీ తయారుచేయు చేతిపనిని ఇంగ్లీషువారు 

అనుకరింప లేకపోయినందున ఇప్పటికిని అది మిగిలి 

యున్నది. 

రాకపోకలు రవాణాలు : ఆకాలమున సూరతునుండి 

గోలకొండకును, అక్కడినుండి మచిలీపట్టణమునకును, 
చెన్న పట్టణమునకును, గండికోటకును వర్తకులు సరకులను 

తీసికొనిపోవుచుండిరి. ఆ కాలమున దేశములో అన్ని 

ముఖ్యపట్టణములకు రాకపోకలకు మార్గము లుండెను. 

కాని కంక రరోడ్లు లేవు, మనుష్యులు పల్ల కీలలోను, 

గుజ్జముల వైనను (ప్రయాణము చేయుచుండిరి. సరకు 

లను బండ్ర నై నగాక, "రండు పక్కలకు దిగు కంట్లములు 

అను సంచుల జతలను మోయు వేలకొలది ఎడ్లవై నను, 

కంచరగాడిదల పై నను బిడారులుగా శ్రీసికెనిపోవుచుండిరి. 

ఆ కాలమున దేశమునందు శాంతిభ|దతలు లేవు. దారిలో 

బందిపోటుదొంగలు దోచుకొనుచుండిరి.' మార్గస్థులను 

మోసగించి గొంతుకలకు ఉరిపోసి చంపు థగ్గులువిచ్చల 

విడిగా తిరుగుచుండిరి. అందువలన వర్తకులును [ప్రయా 

ణికులును ఆయుధపాణుల సహాయముతో పోవుచుండిరి. 

ఈ పరిస్థితులలో పిండారీదండులు బయలుదేరి [గామ 

ములను కొల్ల గొని, ఇండ్లను తగుల బెట్టి, స్ర్రలను చరచి 

(పజలను చాధింపసాగిరి. పీరిలో మరారీదండులలోనిచా రే 

గాక మొగలుల కాలములో సైనికులుగా నుండి వనిలేక 

తిరుగుచు దోపిడి రుచిమరగిన మపహామ్మ దీయులును 

పడగొట్టినాము” అనినాడు. 

487 

(Hyderabad 

ఉండిరి. విరితో (స్రైలుకూడ బయలుదేరి [కూరకృత్య 

ములు చేయుచుండిరి. (కీ, శ, 1614 నాటికి పిండారీల 

నై న్యమున 21,000 గుజ్జపుదళ ము, 15,000 కాల్చ 

లము ఉండెను. పిండారీలు కెలంగాణమును, రాయల 

సీమను, ఉ త్తరసర్కారులను దోచుకొనసాగిరి. కంపెనీ 

వారు తమరాజ్యమున పీరి ఆగడము లెక్కుడయినందున 

ఏరివెన యుద్ధముచేసి చెదరగొట్టిరి. క్ర శ. 1881-86 

మధ్య కంపెనీవారు థగ్గులను పట్టుకొని రూపుమాపిరి. . 

విద్యాభివృద్ధి:  ఇంగ్లీషువా రీ దెశమున తమంతట 

తాము ఇంగ్లీషు విద్య [ప వేళ పెట్టలేదు. (పజలలో విద్యా 

భివృద్ధి గావింపలేదు. కంపెనీవారు మొదట సంస్కృతము, 

అరబ్బీ, పారశీ మొదలయిన భాషలలో పూర్వపు విద్యా 

విధానమునే పోషించిరి. దేశీయులు కొందరు తమంతట 

తాము ఇంగ్లీషు నభ్యసించి, వారి కొలువులో చేరి ఇంగ్లీషు 

విద్య (వ వేళ పెట్టుడని కోర సాగిరి. ఇంగ్లీషు దొరలకు దేళ 

భాషలు చేర్చుట అవసరమైనందున చెన్న పట్టణమున 

కోటలో (క్రీ. శ. 1812 లో “కాలేజి యను పాఠశాలను 

కంపెనీవారు దొరలకొరకు స్థాపించిరి. అందులో తెలుగు 

నేర్చిన దొరలు కొందరు తెలుగు వ్యాక రణములను 

ఇంగ్లీషులో రచించిరి. నిఘంటువులను (పకటించిరి. 

వారిలో కార్టం బెల్ , విలియం [బౌను, నీ. పి. (బౌను 

గార్లు (ప్రముఖులు, 

చెన్నపట్టణమున ఆంధ (ప్రముఖ లయిన వనుగుల 

వీరాస్వామయ్య,  కోమలేశ్వరపురం (శీనివాసపి ళ్ళి, 

వెంచాకం రాఘవా చార్యులు మొదలయినవారు కలిసి 

“హిందూ లిటరరీ సొసైటీని స్థాపించిరి. కంపెనీ పరి 

పాలనను గూర్చి అందులో [ప్రజలు తమకష్టము లెవరికి 

చెప్పుకొనవలెనో తెలుపగల రాజకీయ పరిజ్ఞాన మును 

[పజలకు కలిగింపదలచి చెన్న పట్టణము సుపీముకోర్టులో 

అడ్వ కేటు జనరలయిన జార్జినార్టన్ గారిచే |క్రీ. శ, 1882. 

88 మధ్య ఉపన్యాసము లిప్పించిరి. ఆ కాలమునవచ్చిన 

కరవులో వీరు చెన్నపట్టణమున బీదవారికి గంజి పోయు 

టకు వర్చ్పాటులుచేసి [వజూ సేవ చేసిరి... వచ్చయ్యప్ప 

మొదలియారుగారి చానధర్మములను బయలు వరచి, 

హిందూబాలుర విద్యాభివృద్ధికి వాటిని వినియోగించు 

నట్లు సు పీముకోర్టువారి ఉ త్తరువు పొందిరి. 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము - £” 

ఈ పరిసితులలో త రనభరనలు జరిగినవిమ్మట ఇంగీ ము 
థు జు జు ౧౧ 

వారు తమకు ఇంగ్లీషు నేర్చిన గుమాస్తాలు _ కావలసి 

యున్నందున ఎట్టకేలకు ఈ దేశమున ఇంగ్నీషుభావను, 

విజ్ఞానమును బోధించు విద్యావిధానము స్థాపించుటకు 

క్ర. శ. 1885 లో నిశ్చయించిరి. 1840 లో చెన్న పట్టణ 

మున స్టాపింపబడిన (ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీషు, అర 

వము, తెలుగు బోధించుట కేర్పాటుచేయ బడెను. [క శ. 

1842 లో పచ్చయస్ప వాఠశాల స్టాపింసబడి అట్టి ఏర్పా 

టులే చేయబడెను. 

క్రైస్తవమత ప్రచారము: ఇంగ్లీషు కం'పెనీవా రీదేశము 

లోనికి చాలకాలమువరకు శై స్తవ మతబోధకులను 

రానియ్య లేదు. హిందువుల మతాచారములపట్ల కంపెనీ 

వారు సానుభూతితో |[పవంర్తించుచు హిందువుల చేవా 

లయములను కొన్నిటిని తామే నిర్వహించుచుండిరి. 

ఇంగ్లీషు క లెక్టరులే దేవాలయములలోని అర్బకులను 

నియమించి నిత్య్వధూపదీప నై వేద్యముల కేర్చాటులు 
చేయుచు, దగ్గరనుండి ఉత్సవములు జరిపించుచుండిరి. 

దేవాదాయముల పరిపాలననుగూర్చి కీ. శ. 1817 లో 

ఒకచట్టముకూడ చేయబడెను. 

ఇట్టిస్టితిలో 1818 తరునాత కై) న్లవ మత 

బోధకు లీ చేశమునకు వచ్చి విద్యాబోధనముద్వారమున 

కై౨_న్తవ మత ప్రచారము చేయసాగిరి. పాఠశాలలందలి 

పిల్ల ల మనస్సులు విరిచి వారిలో విపరీతభావములు కలి 

గింపసాగిరి. హిందూదేవాలయములను కె) స్తవ పరి 
పాలకులు నిర్వహించుట బాగుగలేదని ఆందోళనముచేసి 

చానిని మాన్చించిరి. తిరుపతి మొదలగు చేవస్థానములు 

మవాంతున కప్పగించి కంపెనీవారు తొలగిరి. కై_ స్తవ 

నుత ప్రచారకులకు కంపెనీ పరిపాలనమున పలుకుబడి 
పాచ్చిను. ఉద్యోగుల నహాయముతో వారు దేశీయులను 

శై_)_స్తవమతమున గలుపుకొన [ప్రయత్నించిరి. [పభుత్వ 
పాఠశాలలందు బై బిలు బోధించునట్లు చేయుటకై. (పయ 

త్నించిరి. కాని అదిజరుగలేదు. అయినను, బి బిలునుగూర్చి 

[వశ్నలువేసి జవాబులు చెప్పలేనివారిని పరీక్షలలో 
తప్పించసాగిరి. తప్పినవారికి ఉద్యోగము లొనగరయిరి. 

కనుక బైబిలు నేర్చుకొనుట తప్పనిసరి యయ్యును. 

శాసనము చేయించి. 

ఆంతట కొంతమంది విద్యార్థులు కై _స్థవమతమున 
కఠియగా చెన్నపట్టణ మున [ప్రజలలో కల్గోలము కలిగెను. 

ఆస్తిలో హక్కులు పోకుండ 
అలాటి 

ఆకాలమున చెన్న పట్టణమున శెలుగువ ర్హకులలో | పముఖు 

అయిన గాజుల లమ్మీనర్భు శెట్టిగా గ్రీ అన్యాయ ములను 

జూచి వీని నరికట్టుటకు [ శ. 1844 లో “చెన్నపట్టణ 

స్వదేశ సంఘుము”అను |పజానంఘ మునుస్థాపిం చి, కెసెంటు 

అను పత్రికను స్థాపించి, దాని కొక ఇంగ్లీషు దొరను 

సంపాదకునిగా నేర్చరచిరి, కై) స్తవ మతబోధకులును, 

కంపెనీ ఉద్యోగులును కలిసి చేయుచున్న అ(క్రమములను 

గూర్చి విమర్శించి అనమ్మతి తీర్మానములను గావించి 

గొప్ప ఆందోళన జరిగించిరి. 

(ప్రజల కష్టములు : ఆ కాలమున దేశీయులకు పెద్ద 

ఉద్యోగము భియ్యకుండిరి. దొరలకు చేశ భాషలు రావు. 

అధికారులు లంచగొండు లయియుండిరి. న్యాయ విచా 

రణలో సామాన్యులకు న్యాయము జరుగకుం చెను. పోలీ 

సులు అసమర్థులు గనుండి సేరములు చేయువారిని కని 

"పెట్టలేక నిరపరాధులను బాధించుచుండిరి. పల్ల పుసాగుకు 

సీటిసా క ర్య ములు లేవు. కాలువలు, చెరువులు మరమ్మ 

తులు లేక పాడగుచుంజెను. వన్నులు అత్యధికముగా 

నుండినవి. వానిని వనూలుచేయుటలో కంపెనీ అధికా 

రులు తులను చిత్రహింసలకు గురిచేయుచుండిరి. దీనిని 

గూర్చి లమ్మీనర్సుగారు తమపతికలో విమర్శించి, చెన్న 

వట్టణ స్వదేశ |పజాసంఘములో తీర్మానములుగావించి, 

వె అధికారుల కంపి, సీమలో కూడ (పచారము చేయ 

సాగిరి. తెలంగాణములోని పరి స తులుకూడ ఇశే 

యుండెను. అక్కడ శిస్తు వనూలుచేయుటకు ఇజా రాలు 

పొందిన గు తెదారులును, సర్కారు నౌకరులును శిస్తు 

లను వనూలు చేయుటలో (పజలను చిత్రహింసలపాలు 

చేయుచుండి రని |క్రీ. శ. 1889 లో హైదరాబాదు రెని 

డెంటుగా నున్న సర్ చాశ్లెసు మెట్కాఫుగారు (వాసి 

నారు. ఆ రాజ్యమున నవాబుగారు మొదలుకొని చిన్న 

యుద్య్యోగివరకు కలవారికి నజరానాలిచ్చి [పజలు తమ 

పనులు చేయించుకొనవలసి యుండెను. పోలీసులు 

అ|పయోజకులై యుండ శాంతీభ దతలకు భంగము వాటి 

కై_) _న్హవమతమున గలిసినవారికి కుటుంబముయొక్క శ్లైను. హైదరాబాదులోను, [గామములలోను దొంగలు 
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బహిరంగముగా దోపిళ్ళు చేయుచుండిరి. నిజాము రాజ్య 

ములో పిల్లలను పెద్దలను బానిసలుగా వి|కయించు 

చుండిరి. 

గాజుల లక్మీనర్సుసెట్టిగారు చేసిన తీవ్రమైన ఆందోళ 

నము ఫలితముగా 1852 లో 'డేన్టి సేమరు అను నొక 

పార్ల మెంటు సభ్యు డీ దేశమునకు వచ్చి శిస్తుల వసూళ్ళలో 

జరుగు చితహింసలను జూచి వర్ణించినాడు. అంతట 

మ[చాసులో హింసల విచారణ సంఘము నియమింప 

బడెను. ఆ నసంఘమువారు బయల్బ్పరచిన అన్యాయముల 

ఫలితముగా ఇకముందు ఇట్టి అకృత్యములు జరుగ రాదని 

[ప్రభుత్వము వారు [క శ. 16054 లో ప్రకటించుట 

తటస్థిం చెను. 

కంపెనీ పరిపొలనమున (ప్రజలకుగల కష్టములనుగూర్చి 

దేశ[పజ లెంత మొర పెట్టుకొనినను లాభ ము లేకపోవు 

చుండెను. అప్పటి "కీదో విచారణచేసి తరువాత పమీయు 

చర్య జరుపక ఉపేడించుచుండిరి. కంపెనీ (ప్రభుత్వ 
పఏీధానము మారినగాని ఈ అన్యాయములు తొలగవని 

(పజలు (గహించిరి. 

సిపాయీల పితూరీ అను విప్లవము : కంపెనీవారికి 

రాజ్యాధి కారపు పట్టాను మరల నొసగవలదని దేశములో 

అన్ని |పాంతములనున్న |పజాసంఘములును ఇంగ్లీషు 

పార్ల మెంటు వారికి మహజరు లంపుకొన్నను (ప్రజల మొర 

లను పార్ల మెంటువారు పెడచెవిని బెట్టిం., 15858 లో 

మరల కంసపెనీవారికి [పభుశ్వాధి కారము లఖించెను. 

అంతట ఈ దేశమునందు దుష్పరిపొలనమును |పజాపీఢడన 

మును పెచ్చు పెరిగినవి, దేశములోని రాజులను, నవాబు 

లను కంపెనీ వా శేదో సాకుతో పదభష్టులుగ "జేసి 

రాజ్యములను కలుపుకొనసాగిరి, దేశములోని [పజలు' 

తమకష్టములను చెప్పుకొనినను ఆలన. పాలనలు చేయు 

వారు లేరైరి, (పజలబాధలు దుర్భరము లయ్యును. 

(కీ. శ, 1857 లో ఇంగ్లీషు కంపెనీ కొలువులోనుండిన 

సిపాయిలు ముందుగా తిరుగుబాటు చేసిరి, అంతట దేశము 

లోని [ప్రజలు ఇంగ్లీషు పరిపాలనను ధిక్కరించి దౌర్జన్య 

ములు జరిపిరి, ఇంగ్లీషువారు బాలనుంది వధింపబడిరి. 

విప్థవ కారులు ఇంగ్లీమువారి కోటలను స్వాధీనము చేసి 

కొనిరి. దీనికి ఇంగ్లీషువారు సిపాయిల పితూరీ అని పేరు 
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వెట్టియున్నను ఇది నిజముగా నొక [పజావిఫ్లవమే. 

ఇంగ్రీషువా 'రెట్లో ఈ గండము గడచి బయటపవడిరి. 

పాదరాబాదులో మతా వేశపరులయిన మహమ్మ 

దీయులు కొందరును, పోరాపూరు అను బీదరు సంస్థానము 

నేలు వేంకటప్పనాయకుడును ఈ సంధర్భమున తిరుగు 

బాటు చేసిరి గాని లాభము లేకపోయెను. నిజాము 

(పభుత్వ మం| తియైన సాలారుజంగు ఇంగ్లీషువారికి సహో 

యుడై_ దేశములో శాంతిని కాపాడెను. (క్రీ శ. 15614ర- 

1855 మధ్య గోదావరీ కృష్ణానదులకు ఆనకట్టలు నిర్మింప 

బడినందున ఈ మండలములు నుఖిథ ముగా నుండి ఇందలి 

(ప్రజలు ఇంగ్రీషుకం పెనీవారిపట్లు కృత జ్ఞులె యుండిరి. 

తెలుగు జిల్లాలనుండి కంపెనీ నైన్యములో చేరిన తెలుగు 

పిపాయిల దళములను “శెలింగా నిెజి మెంటు” అనిరి. 

1857 లో సిపాయిల తిరుగుబాటులో శెలుగు సిపా 

యీలు చేరక పోవుటయే గాక ఆ విపత్సమయమున 

ఇంగ్లీషు వారికి గొప్ప అండగా నుండి వారి పక్షమున 

శతు సైన్యములతో యుద్ధముచేసి జయము చేకూర్చిరి. 

విప్లవము అణచు సందర్భము లోనేగాక తరువాత 

కూడ ఇంగ్లీషువారు అనుమానమున్న వారి నందరిని 

విచక్షణ లేకుండ కాల్సివేయసాగిరి, ఆ సందర్భమున 

నెంతో రక్షపాతము జరిగాను. వినవా నంతరము 

కంపెనీ పరిపాలన ర ద్దు చే యబడి [కి శ. 1850 

నవంబరు 1 వ తేదీన ఇంగ్లండు రాణిమైన విక్టోరియా 

భారత దేశచ్యకవ ర్షినిగా. పకటింపబడెను. ఇంగ్లాండుపార్ల 

మెంటువారి మంథతికింద భారత దేశమున గవర్నరు 

_ జనరలు పరిపాలన జరుగసా గను. 

' ఆ సమయమున ఇంగ్లీషు దొరతనమును నుస్థిరముగా 
చేయుటకు అవసరమైన శాననములు కట్టుబాటులు అనేక 

ములు చేయబడినవి, ఇంగ్లీషువారు భారత దేశ (పభుత్వము 

నొక ఇనుప యం[తముగాచేసి కఠినముైన పద్ధతులతో 

పరిపాలన చేయసాగిరి. ఇంగ్లీషువారు వివవానంతరము 

చేయుచుండిన కఠినచర్యలను జూచ్చి (ప్రజలు భయవడి 

పోయిరి. (ప్రజలు తమ కష్టములనుగూర్చి చెప్పు కొనుట 

కయిన్ సావహాసింపలేకుండిరి. ఆకాలమున కలకత్తాలో 

“హిందూ షేటియటు' పత్రి కానంపాదకుడై న వారిళ్చం[ద 

ముఖర్జిగారు మాత్రము [పజల కష్టసుఖములను గూర్చి 
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ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = 1V 

ధ్రై ర్యముగా విమర్శించుచుండిరి. ఆయన 1869 లో చని 

పోగా కృష్ణదాస్ పాల్ గారు సంపాదకుశై పత్రిక నెప్పటి 

వలెనే ఛై ర్యముతో నడవసాగిరి. 

జాతీయ చైతన్యము: క్రీ, శ, 1675 నాటికి భారత 
దేశమున అన్ని[పాంతములలోను కొంత జాతీయచై త 
న్యము కలుగసా గెను, తెలుగుదేశమున కెల్ల ముఖ్య నగ 

రము చెన్న పట్టణము. అక్కడ విశ్వవిద్యాలయము ఉన్నత 

న్యాయస్థానము ఉన్నందున ఆంగ్ల విద్యాధికులు కొందరు 

దేశ పజల స్థితిగళులనుగూర్చి చర్చించుటకు ఆరంధించిరి. 
వారిలో (పముఖులు నర్ టి. మాధవరావు, దివాన్ 

బహాద్దరు ఆర్, రఘునాథరావుగార్దు. అప్పుడక్కడనున్న 

"తెలుగువారిలో [పముఖులయిన పనప్పాకం అనంతా 

రంగయ్య నాయుడు, తల్లా[పగడ సుబ్బా 

రావు, న్యాపతి సుబ్బారావు మొదలయినవారు దేశాఖి 

వృద్ధికొరకు పాటుపడుచుండిరి. దేశ [పజల అభి పాయ 

ములను [పకటించుటకు మాధవరావుగారు స్థాపించిన 

“నేటివ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్? అను వకిీక కొలదికాలము 

లోనే అంతరించెను. అంతట పైనచెప్పబడినవారు ఆలో 

చించి జి, సు బహ్మాణ్య అయ్యరు మొదలయిన నారి 

తోడ్పాటుతో కీ. శ. 1878 లో హిందూప(తిక నొకవార 
పతికగా స్థావించి 'దేశీయులలో రాజకీయ పరిజ్ఞానమును 

చార్యులు, నీ. 

విజ్ఞానాభివృద్దిని కలిగించు వ్యానములను అందు[పకటింప 

సాగిరి. వీరి కృషీవలన చెన్న పట్టణములో మ(దాసుమవో 
జననభ యను (పజానంఘముకూడ స్థావీంపబడెను. 

ఆ కాలమున పాశ్చాత్యులు కొందరు సంస్కృత భాష 

నభ్యసించి భారతీయ మతధర్మములనుగూర్చి పరిశోధనలు 
జరిపి భారతీయ నాగరకతవయిన చాలగెరవముకలిగి, 
మున దెకియులలో చేశాభిమానము కలిగింపగల వ్యాసము 

ను, (గంథనులను |చాసిరి, [పపంచములోని మతధర్శ 

ముల నన్నింటిని పరిశోధించి అందలి (పాళ _స్హ్యమును 

[పచారముచేయుటకు డీ. శ, 1875 లో దివ్యజ్ఞాన సమా. 

జమును అమెరికాలో స్థాపించిరి. ఆ సమాజమువారు 

ధారత చేశ మతధర్శములసై అభిమానము కలిగి ఈ 

దేశములోని విద్వాంసులతోను వేదాంతులతోను ఉత్తర 

ప్రత్యుత్తరములు జరిపి ఇక్కడికివచ్చి దేశములో పర్యట 
నము చేసి ఉపన్యాసము లొనగిరి. మన దేశములోని [పము 

ఖులు పెక్కుమంది ఆ సమాజమున జేరి, దేశాఖిమానులై. 
దేళోద్దరణకు పాటువడసాగిరి. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ స్థాపకుల గెరవమునకు పాతు 

లయిన వారిలో ఆ కాలమున మచానులో న్యాయ 

వాదిగానుండి గొప్ప (బహ్మజ్ఞాని యని పేరుపొందిన 

తల్లా పగడ సుబ్బారావుగా రొకరు, ఫి [పోశ్చాహాము 

ననే ఆ సమాజ కార్యాలయము కీ. శ. 15002 లో అడ 

యారులో నెలకొల్పబడినది. ఆ సమాజ సభ్యులలో 

కొందరు వీరి శష్యులయిరి. అందులో భారత దేళోద్దరణ 
కొరకు పొటువడిన ఎ. పి. సిన్నెటు, ఎ. ఓ. హూూర్టిము 
అను దొొరలుకూడ ఉండిరని సమూజ [గంథములందు వివ 

రింపబడియున్నది. ఈ హ్య్య్యూముగారు భారత దేశములోని 
వివిధ[పాంతములందలి [పముఖుల నందరిని పకోన్ముఖు 

లను గావించి 1885డిశంబరులో బొంబాయిలో కాం (ను 

మహాసభా సమావేశము నేర్చాటుచేసి కాం|7ను స్థాపకు 
లలో నొక రయిరి, 

గారు, తల్లాపగడ సుబ్బారావుగారు మొదలయిన ఆంధ 

(పముఖులు కేవలము రాజకీయ వ్యవహారములంచే నిమ 

గ్నులు గాక (పజల విజ్ఞానాభి వృద్దికొ రకుకూడ పాటు 

పడిరి. వీరి కృషి వలననే సంస్కృత | రామాయణము 

(శీ చదలవాడ సుందరరామశా(స్తిగారి తెలుగు తాత్సర్య 
ముతో చక్కని సంపుటములుగా |పకటింవబడెను. ఇంక 

8) పనప్పాకం అనం ఆచార్యులు 

ఎన్నో సంస్కృ తాంధ గ్రంథములు [పకటింపబడినవి. 
ఆ కాలమున మ దాసు రాజధాని కళాశాలలో 

శెలుగుపండితులుగ నుండిన చిన్న యనూరిగారును, బహు 

జనపల్లి సీతా రామాచార్యులుగారును, కొ కొ) 0.డ 

వేంకటరత్నం పంతులుగారును, కందుకూరి వీరేశలింగం 

పంతులుగారును, తుని సంస్థాన _విద్వాంనులుగానుండిన 

పరవస్తు రంగాచార్యులుగారున్ను తెలుగుభాషలో అనేక 
ఉద్గ )౦థ ములు రచించిరి. ఆంగ్రభాషూ సారన్వతముల 

[వభావమువలన తెలుగులో [కొ త్తరచనలు బయలుదేరి 

నవి, వచన రచన అభివృద్ధి చెందినది. జీవిత చరితలు 

దేశచరి తలు, పాశ్చాత్య (పకృతి విజ్ఞానశా(స్త్రములు, 

వ్యాసములు, (ప్రహసనములు, కథలు, నవలలు బయలు 

చేరినవి. వీచేశలింగంగారి రాజ శేఖరచరి త |. శ, 1878 లో 

(ప్రకటింప బడినది. అంతకుముందు కొకౌండ వేంకట 
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రత్నం పంతులుగారును, నరహరిసెట్టి గోపాలకృష్ణ్టమ 

చెట్టిగారును నవలలను |వాసిరి. ఐనను వీశేళలింగముగారి 

నవలయే ఇంగ్లీషు నవలలతో సరిపోల్చ తగినదయినది. 

ఆకాలమున సంఘమునగల కొన్ని దురాచారములను 

రూపుమాపుటకు  వీశేశలింగముగారు [పయత్నించిరి, 

అతి బాల్య వివాపాములను, బోగము మేళములను, 

వరకట్న ములను అరికట్టుటకు వారు (పయత్నించిరి. 

వితంతు (స్రీలకు పునర్వివాహములు చేయుట శాస్త్ర 

సిద్ధమని నిరూపించి ఆ 'నంసారమును చేయ |బయత్నిం 

చిరి. ఎంతచేసినను దేశము గాఢని|దనుండి మేలొ,న 

లేదని @) చిలకమ రి లక్రీనరసింహముగారు తమ 

స్వీయ చరితలో ([వాసినారు. [కీ శ. 1894 డిసెంబరు 

నెలలో మచాసులో జరిగిన కాం|_గసు మవాోనభకు చిలక 

మర్తి లకీనరసింవాముగారు. వెళ్ళిరి. 1895 లో కాకి 

నాడలో మొదటి గోదావరీమండల సభ జరిగినది. దానికి 

న్యాపతి సుబ్బారావుగా రధ్యయులై రీ, లమ్మీన రసింహము 

గారానాటి రాజకీయ పరిస్థితులను (పజల స్థితిని వర్షించుచు 

పదునాల్లు పద్యములు రచించి చదివిరి నభాసదులు 

పరవశులైరి. ఆ పద్యములందు ఇంగ్లీషు దొరతనములోని 

శాంతి భ|దతలు, |క్రమపరి పాలనము, రాకపోకల సౌకర్య 

ములు మొదలగు లాభములు కొన్ని (ప్రజలకు కలిగినవని 

వివరింపబడినవి. పన్నులు అత్యధిక ముగనుండి రైతులు 

బాధపడుచున్నారని, అధి కారులు లంచగొండులై యున్నా 

రని, మునసబు కరణములు బం[టోతులు కూడ రైతు 

లను పీడించుచుండిరని, అప్పులలో మునిగి సావుకారు 

లకు హెచ్చు వడ్డీల నిచ్చుకొనవలసివచ్చి బాధపడుచున్నా 

రని, వారికిని వారి పళువులకును తినుటకు గడ్డి యే 

మిగులుచున్నదని ఆ పద్యములందు చెప్పిరి. పాలింపబడు 

వారికిని పొలించు దొరలకును మధ్య కాంెసు ఒక 

సంధి సూత్రముగను |వభువుల లోపములను జూపు 

నొక నిలువుటద్దముగ ఉన్నదనియు వారుగ్గడించిరి, 

(చూడు. స్వీయ చరిత్ర, పుటలు 115-121) 
ది. వేం. శీ. 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము ౪ (క్రీ. శ. 1900 నుండి 
నేటివరకు) :- (క్రీ. శ. 1900 సంవత్సరము నాటికి 

ఆసేతు హిమాచలపర్యంత ముగల భరతఖండము నందలి 
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భూభాగ మెల్ల |బిటిషు సామాజ్యములో చేరి. హెచ్చు 

భాగము ఇంగ్లీషువారిచేత స్వయముగానుు మరికొంత 

భాగము వారికి లోబడిన సంస్థానాధీశుల చేతను పారలింప 

బడుచుండెను. ఇం గ్లీషురాణియగు విక్టోరియా మవో రాజ్ఞి 

“పేరున పార్ల మెంటువా రంపిన రాజ(పతినిథి యగు గవ 

ర్నరు జనరలు [కింద వివిధ రాష్ట్రములందలి గవర్నరులు, 

కంద రాస్ట్ర్యయ పభుత్వ కార్యాలయ కార్యదర్శులును, 

వారి[కింద వివిధ జిల్లాలలోని క లెక్టరులు, ఇతర ఆంగ్ల 

యోద్యోగులు కలసి [కమముతప్పని ఒక మహాయం[తము 

వలె పరిపాలించుచుండిరి. సంస్థానాధీశులు రాజ పతినిధి 

మాటను జవదాటక వారి[కింది యధికారులగు రెసిడెంట్ల 

కనుసన్నల మెలగుచుండిరి. 

పూర్వ మొకప్పుడు ఆంధ చక్రవర్తులచే పరిపాలింప 

బడి ఆం[ధమహో సా[మాజ్యములో చేరిన భూభాగము 

లలో కొన్ని ఇంగ్లీషువారి దొరతనము రాకమునుపే 

మొగలాయి సా మాజ్యమున కలుపుకొనబడి వారి! కింద 

దక్కను సుబేదారుగ నుండిన హైదరాబాదు నిజాము 

[కిందను, కొన్ని భాగములు కర్నాటక నవాబురాజ్యము 

లోను, కొన్ని భాగములు మైసూరు రాజ్యములోను, 

మరి కొన్ని భాగములు ఓ|ఢ రాజులైన గజపతుల రాజ్య 

ములోను కలుపుకొనబడెను. అందుచే తెలుగు (పజల 

యావాసములు కొన్ని ఆలంగాణములోను, కొన్ని 

రాయలసీమలోను, కొన్నీ ఉత్తరసర్కారులందును, 

కొన్ని బన్తరు మొదలైన మన్య] ప దేశ ములలోను చెల్లా 

ఛెదశై యుండెను. అంతియేగాక ఒకప్పుడు ఆసేతు 

వింధ్యాచలమును గల ద&ణాపథమునందు వ్యాపించి, 

అక్కుడక్మడ నెలకొన్న తెలుగు[వజలు అరవ దేశము 

మధ్య మధుర, తంజావూరు, నీలము, కోయంబత్తూరు 

జిల్లాలలోను, కన్నడ దేశము మధ్య బెంగుళూరు, కోలారు 

జిల్లాలలోను, మవో రాష్ట్ర 'దేశమధ్యమునను, ఉత్కళ 

రాష్ట్ర మధ్యమునను, మారుమూల (వచేశములలోను 

చిక్కుకొని పోయిరి. ఆం[ధులు తమ రాజ్యమును, అధి 

కారమును పలుకుబడిని కోల్పోయి విజాతీయ రాజులకును, 

నవాబులకును, తుదకు _్రంచి ఇంగ్లీషు వర్తక కంపెనీ 

[పభుత్వముల వారికిని లోబడి తమ స్వాతం[త్యమును 

అత్మగౌారవమును కోల్పోయి ఎక్కడివారక్కడ లేవలేక 
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పడియుండిరి, ఒకప్పుడు ద&ీణాపథ మునందు విజ్ఞాన వికా 

సములకు, నంస్కృృతికి మేలుబంతిగనుండి ఆం|ధత్వము, 

ఆంధ థామాభ్యానము తవఃఫలమునగాని లభింపవనిపించు 

కొన్న మన శెలుగుదనము, తెలుగుభాష దుస్థితిలో పడినవి. 

1900 . సంవత్సరమునాటికి తెలుగువారి. [ప్రధాన 

ఆవానములు హైదరాబాదు నై జాము పరిపాలనములో 

చేరిన తెలంగాణపు జిల్లాలలోను, మదరాను రాజధాని 

నేలు గవర్నరు పరిపాలనములో చేరిన రాయలసీమ, 

ఉత్తర సర్కారు జిల్లాలలోను ఇమిడియుండి ఆయా జిల్లా 

క లెక్టరుల పాలనము [కింద నుండెను. మ|చాను రాజధాని 

లోని భాగములన్నియు సెనుండి దొరతనము వారు 

జారీచేయు ఉత్తరువుల [పకారము ఆయా జిల్లా అధికారు 

లచే వరిపాలింబడు చుండెనేకాని ఆయా [పొంతముల 

[పజల కందు పలుకుబడి లేదు, గవర్నరుల చెప్పు చేతలలో 

నుండువారిని కొందరిని శానననభలందు నియమించుచు 

(పభుత్వమువారు వారిని కీలుబొమ్మలవ లె చూచు 

చుండిరి. జిల్లాలలోని రహదారులు, | పాథమికవిద్య, 

ఆరోగ్యము, మొదలై న వానికి సంబంధించిన వ్యవహారము 

లను చక్క బెట్టుటకు క లెక్టరులు నియమించిన సభ్యులు 

గల జిల్లాబోర్డు సంఘములను, పట్టణమందలి పారిశుద్ధ్యము 

ఆరోగ్యము, (ప్రాథమిక విద్య మొదలైన పనులు చక్క 
బెట్టుటకు కూడ కలెక్టరులు నియామక ముచేయు పుర 

పాలక నంఘములను [పభుత్వము వారు ఏర్పాటు చేసిరి. 

వానికి నిజమైన అధికారము అెవ్వియులేవు. అన్ని వను 
ఇను సర్కారు ఉద్యోగులే నిర్వహించుచుండిరి. 

ఇంగ్రీషువా శేవని చేసినను తమ తేమ లాభములను, 

గారవమును ఆలోచించుకొనియే చేయుచుండిరి. వారి 

యధి కారము [కింద సంస్థానములను పరిపాలించు దేశీయ 

"రాజులను, నవాబులను కని పెట్టి యుండుట క్రై రెసిడెంట్లను 

నియమించిరి. తమ దొరతనమును బలపరచుకొనుట కై 

నైన్యములను దేశములో నలుమూలలను గల కంటో 
న్మెంటులను దండు [పదేశములలో నెలకొల్పి యుంచిరి. 
తమ సైన్యముల రాకపోకల కొరకును తమ సరకుల 

రాకపోకల కొరకును, అవనరములై న రహాచదారులను 

నిర్మిం చిరి. బందిపోటులు మొదలై నవి లేకుండ చేయుట 

కును, దేశములో కల్గోలముగాని అశాంతిగాని (ప్రబలకుండ 
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నుండుటకును పోలీసుబలమును చేర్చియుంచిరి. తమ తాచే 
దారులైన జిల్లా క లెక్టరులకే నేరమునుమోపు నధికార 
మును, వాటిని విచారించు నధికారమును ఇచ్చిరి. ఈ 

దేశమున ఇంగ్లీషు విద్యా విధానము నెలకొల్పు విషయ 
ములో కూడ వారవలంబించిన పద్దతి చిత మైనది. మొదట 

వా రింగ్రీషు విద్యను |పోత్సహించలేదు. మొదట 1812లో 
తెల్ల దొరల,కై మ్మదాను సెంటు జార్జికోటలో నొక 

కాలేజీని స్థాపించి, అందులో అరవము, తెలుగు పండితు 

అను నియుమించిరి. వారు రచించిన (గంథములు కొన్ని 

ఇప్పటికిని గలవు. తరువాత తమకు కావలసినట్టు (ప్రభు 

భక్తిగల గుమాస్తాలను, చిన్న ఉద్యోగులను తయారు 

చేయుటకు గావలసిన ఇంగ్లీషు విద్యను బోధించుటకు 

1885 లో నిశ్చయించిరి. అందుకు కావలసిన పాఠశాలలు 

కళాశాలలు జిల్లా ముఖ్య పట్టణములలో స్థాపించిరి, 

విద్యార్థులను పరీకచేయుటకు విశ్వవిద్యాలయ ములను 

1857 ళో రాజగానీ నగరములందు స్థాపించిరి. ఇశ్తు 

దేశములో శాంతి భదతలను [కమ పద్ధతిని నెలకొల్పు 

టకు న్యాయస్థానములను నెలకొల్సి వివిధ రాజధానీ 

నగరములందు ఉన్నత న్యాయస్థానములను స్థాపిం చిరి. 

మన దేశములో (కె) న్త్వవమత (ప్రచారమునశై వచ్చిన 
మిషనరీలు విద్యాబోధనము చేసియు, వై_ద్యశాలలను 

స్టాపించియు [పజల నాకర్షించి తమ మతమున కలుపు 

కాన [బయత్నిం చుచుండిరి. 

దేశములో కై లుమార్గములను, తంతి తపాలా మార్గ 

ములను వేయుటలోకూడ ఆంగ్లేయ (వభువులు తమ 

న_న్భముల కొరకును తమ వ్యాపా రమునకును అవస 

రము లయినవానిని మొతము నిర్మించిరిగాని, దేశీయ 

(పజల యావశ్యక ములను గమనింవ లేదు. ఆంగ్లేయ (ప్రభు 

త్వము వచ్చిన తరువాత పూర్వమువలె అరాజకము 

లేకుండ, రాచబాటలలో దోపిళ్ళు లేకుండ శాంతిభ|[దతలు 

కలిగినమాట నిజము; ఈ (పభుత్వమున తెల్ల వారికిని, 

'దేశీయులకును వివాదములు జరిగినప్పుడుతప్ప న్యాయ 

పరిపాలనము చక్కగా జరిపినమాట నిజము; గోదావరీ, 

కృష్ణానదులకు 1846.55 మధ్య ఆనకట్టలు నిర్మించియు, 

మరికొన్నిచోట్ల నీటివసతులను కల్పించియు, పల్ల పుసాగు 
వ్యవసాయము నభివృద్ధిచేసినమాట నిజము. కాని వా రవ 



లంబించిన అత్యధిక మయిన పన్నులను విధించు పద్దతివలన 

రైతులకు బాల బాధ కలుగుచుండను. యం|తపరి[శమల 

నభివృద్ధి చేయనందున దేశ పజలు ఆర్థిక ముగా వెనుకపడి 

ఇంగ్లీషువ ర్హకుల పోటీకి నిలువలేకుండిరి. దేశము దారి 

[ద్యమున మునిగియుంజెను. ఇంగ్లీషువారు తమపట్ల 

భ క్రి విశ్వానములుగల వ్యక్తులను తయారుచేయుటకు 

వారికి కొన్ని విరుదముల నిచ్చియు, నిజమైన అధికారము 

లేని కొన్ని |పజా|పతినిధి సంఘములందు వారిని సభ్యు 

లుగ నియమించియు, భారతీయ [పభుభ కుల వర్గమును 

నిర్మించుటకును [పయత్నించుచుండిరి. ఇంగ్లీషు రాణి 

జన్మదిన సందర్భ మునను, (పతి సంవత్సరాది (జనవరి 

1 వ శేదీ) నాడును బిరుదుల పట్టికలు [ప్రచురించి తాము 

బిరుదు లిచ్చినవారిని దర్చారులకు రావించి గౌరవించు 

చుండిరి. రాణీగారి జన్మదినోత్సవ దర్శ్భారులు మొదలై న 

నభ లేగాక, ఆంగ్ల రాజభ క్రి యుపన్యాసము లిచ్చుటకు 

పీలయిన సందర్భము లనేకములు కల్పింపబడుచుం డను* 

[కొత్త పాఠశాలలు, కళాశాలలు, వైద్యశాలలు, జిల్లా 

బోర్డులు మొదలయిన చాటి స్థాపనోత్సవ ములు, వాటి 

వార్షి కోత్సవములు, ఉద్యాన కృపి. సంఘముల వారి 

కోత్సవములు, రెడ్ కాస్ వార్షికోత్సవములు, చాల 

భట సంఘనభలు మొదలయిన నభలయం దీ |పభుభ క్తి 

(పద ర్శనము జరువబడుచుం డెను. వాని ఆవ్వోన నంఘ 

ముల కార్యదర్శుల ఉవ న్యానములు, ఆ సభ కధ్యతత 

వహించు గవర్నరులు, (పభుత్వ కార్యదర్శులు, క లెక్టరులు 

ముదలయినవాది ఉపన్యాసములు, ఆ నభలందు (వద 

ర్భింపబడు ఇంగ్లీషు పతాకములు, ఇంగ్లీషు అలంక రణ 

ములు, ఆ సభలకు వచ్చు వారి వేషభాషలు ఆంగ్లేయ 

దొరతనము యొక్క గొప్పతనమును |పదర్శించి రాజ 

భక్తిని (పోత్సహించుచుం డెను. 1897 వ సంవత్సరము 

నాటికి బిటిమ్ సా[మాజ్యము నేలు ఇంగ్లీషు రాణియైన 

విక్టోరియా సింహాసన మధిష్టించి అరువది సంవత్సర ములు 

నిండినవి. అంతట భారతచేళమునగల ఇంగ్లీషు ఉద్యో 

గులు, |పభుభ క్తి పరాయణులు దేశమంతట వజోత్సవ 

సభల నేర్చాటు గావించిరి. అందు ఒకరినిమించి యుకరు 

విక్టోరయారాణి యొక్క. గుజణగణములను, ఆంగ్లేయ 

దొరతనమువలన భారతదేశమునకు గలిగిన లాభ ములను 
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వివరించుచు ఉపన్యానము లిచ్చి, పద్యములు, పాటలు 

(వాసి చదివిరి. రాజభ క్రిని బోధించు నాటకములు [పద 

ర్శింపబ డెను. వారికథలు, సంగీత సాహిత్యసభలు ఏర్పాటు 

గావింవబ డెను. ఆంధ దేశములోని (పముఖులగు కవులు, 

పండితులు ఈ [పదర్శన ములందు పాల్గొని తమ శకి 

వంచన లేకుండ రాజభ కిని |పదర్శించిరి. 

తా నొకటి తలచిన దైవమొకటి తలచును. ఆంగ్రైయు 

లీ దేశమున నిర్మించిన [పభుత్వ యం[తమునందలి కట్టు 

దిట్టములు, నిబంధనవపలు, పీరు స్థాపించిన (పభుత్వ 

సంస్థలును భారతీయ (పజల కొక విధమయిన శికణము 

నిచ్చినవి, ఆంగ్లేయ పరిపాలనా విధానములందు దేశ 

యులు శితణముపొంది, ఆరితేరి రాజకీయ పరిజ్ఞానమును 

సం పాదింపసొగిరి. ఇంగ్లీషువారి విధ్యా విధానము నందు 

స్వాతం త్య భావములతో నిండిన ఇంగ్లీషు సాహిత్య[గంథ 

ములను చదువుటవలన భారతీయులలో న్వరాజ్యవాంఛ 

కలిగను. చదువుకొన్న వారి మూలమున ఈ న్వాత౦ [త్య 

భావములు జనసామాన్య మునందు వ్యాపింపనా గాను. 

ఆంగ్లేయ పరి పొలన మున ఆం|ధులు మ|దాసు రాజ 

ఛానిలో చేరియుండిరి, చెన్నపట్టణ స్థాపనమునందు దాని 

అభివృద్ధియందు "తెలుగువారు భాగస్వాాములుగ నుండిరి. 

చదువుకొరకు, న్యాయ విచారణములకొరకు, [పభుత్వ 

వ్యవహారములకొరకు, తెలుగుజిల్లాలలోని వారు తర 

చుగా రాజధానీ ముఖ్యపట్టణమైన చెన్న పట్టణమునకు 

పోవుచుండిరి. మొదట విశాఖపట్టణము, కాకినాడ, 

బందరు చేవులనుండి పొగయోడలలోను, బిజవాడనుండి 

బకింగ్ వోమ్ కాలువద్వారా పడవలలోను, చెన్నపట్టణము 

నకు పోవలసి వచ్చుచుండెను. కొన్ని సంవత్సరముల తరు 

వాత _రైెలుమీద పోవ వీలయ్యెను. 1900 నంత్సరమున 

గోచావరిపయిన రై లువంతెన తయారుకాగా ఆ అక్టోబరు 

నుండి సరానరి శై .లునడువసాగెను. తెలుగు జిల్లాలలోని 

నలు[ పక్కలకు రాక పోకలు సులభముశై ఆం|ధులు సంఘీ 

భావముతో తమ అభివృద్ధికొరకు కృషిచేయ వీలయ్యను. 

చెన్న పట్టణ మునకు [పయాణ సౌకర్యము లభివృద్ధ్ది చెందు 

టతో తెలుగువారి జనసంఖ్య అచట ఇంకను పెచ్చు 

అయ్యెను. నై లుమార్షములు పర్పాటగుటవలన భారత 

"దేశమునందు ఆం|ధులక న్న ఎక్కు వరాజకీయ పరిజ్ఞానము, 
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సాహిళ్యాభివృద్దిగాంచిన వంగ రాష్ట్ర్రీయులతోను, మవో 

రాష్ట్ర) [పజలతోను, ఇతర భారకీయులతోను కలసి పర 

స్పర కషమలాభ నులనుగూర్చి యోచించుటకువీలయ్యెను. 

1885 లో స్థాపించబడిన కాం|గను మహాసభకు శాఖ 

లుగా తెలుగుచేశమందు వివిధ మండలసభలు జరువుచు 

కాం|7ెను సందేశమును వ్యా ప్టిచేయ పీలయ్యెను. 

రాజధానీనగరములో రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘీక, 

విద్యావిషయ ములను పలువురతో కలిసి చర్చించుటకును, 

అక్కడ (పకటింపబడు దేశీయ ఇంగ్లీషు వార్తాప|తీకలందు 

తమ క ష్టసుఖములనుగూర్చి (పకటించుటకును, [పభుత్వ 

మునకు చెప్పుకొనుటకును, తమ ఊమలాభములకు అవ 

సరమయిన కృషి చేయుటకును [పజలకు అవకాశము 

కలిగెను. శానననభ లేర్పడిన తరువాత " అందలి చర్చ 

లందు. తెలుగు (పతినిధులు పాల్గొని రాజకీయ పరిజ్ఞాన 

మును సంపాదించి (పజా పతినిధి (పభుత్వపద్ధతులు, 

(పజాఖీపాయ (పకటనరితులను అలవరుచుకొన కలిగిరి. 

రాజధానీనగరమందు స్ట్రాపింపబడిన మ దాసు విశ్వవిద్యా 

లయమునందును, కళాశొలలందును, పాఠశాలలందును 

అరవముతోబాటు తెలుగునకుకూడ చాల (పాముఖ్య 

మొసగబడుట వలన చెన్నపట్టణమునందు గోప్ప తెలుగు 

పండితులు, కవులు స్థీరనివానముల నేర్పరుచుకొనిరి, 

తెలుగులో అచ్చుకూటము లుండుటవలన ఉద్గ)ంథములు 

[పకటింపబడసా గెను. కొన్ని మానపతికలును వెలసినవి. 

1000 సంవత్సరము" నాటికి ఆం(ధ దేశములో నలు 

(పక్కలనుండి పండితులు, కవులు, గాయకులు, రాజధానీ 

నగరమునకు వచ్చుచుండుట వలన అక్కడ తెలుగుభామాఖి 

వృద్ధికి చాలా కృషి జరుగుచుంజెను.. బహుజనపల్లి సీతా 

రామాచార్యులుగారు, చెదల వాడ సుందర రామశాస్త్రి 

గారు, సీతారామ శాస్త్రిగారు, పరవస్తు రంగాచార్యులు 

గారు, కందుకూరి వీరేశలింగ ముగారు, కొక్కొండ వేంకట 

_రత్నముగారు, గురజాడ అప్పారావుగారు, వేదము వేంక 

ట్రాయశ్యాసస్త్రిగారు మొదలయినవారి |గంథములు, ఉప 
న్యాసములు, వ్యాసములు [పకటింపబడనా గాను, అందు 

వలన తెలుగువారిలో విజ్ఞాన వికాసములు కఠిగను. 

చిలకమ రి లభ్మీనరసింహముగారి నాటకములును, (పహ 

సనములును 1900 నాటికే పకటింపబ డెను. ఆనాటికే 
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తీరువలి వేంకశేశ్యరకవులు ఆంధ దేశములో నన్నీ పాంత 

ములకు పోయి శతావధానములను జేయుము, నానారాజ 

సంద ర్గనము చేయుచు ఆం ధనం స్క్బృతి! వ్యా ప్ర్కలిగించు 

చుండిరి. ఇను మహోకవియు, గాయకుడును, న ర్తకుడును 

అగు ఆదిభట్ట నారాయణచదానుగారు తవు సుప్రసిద్ధ వారి 

కథలను దేశమంతట చెప్పుచు విజ్ఞానవికాసము కలిగించు 

చుండిరి. చాలమంది యువకులు ఆయన శిష్యులై 'చేళ్ల 

మంతటను ఆయన సందేశమును పచారము చేయు 

చుండిరి. 1900 నాటికి కొన్ని సంవత్సరములకు పూర్వమే 

నాటక [పదర్శనములం చారిశేరిన ధార్వాడ నాటక 

నమాజమువారును, పారసీ సమాజము వారును, ఆం|ధ 

దేశమునకు వచ్చి హిందినాటకము లాడినందున తెలుగు 

దేశములో అన్ని ముఖ్యపట్టణములందును నాటక సమా 

జము లేర్పడి నాటక (పదర్శనములు వ్యాప్తి చెందెను. 

అందులో కొన్ని విజ్ఞానబోధకములును, 'దేశభ క్రి పూరి 

తములును అయి యుండెను, ఆ కాలమునాటి కింకను 

మెసూరు సంస్థానమునగూడ తెలుగుభాష నాదరించు 

చుండిరని ఆనాడు మైనూరులోను, బెంగుళూరులోను [పక 

టింపబడిన తెలుగు లిపిలోని అసంఖ్యాక ములగు సంస్కృత 

గంథములును, ఆంధ [గంథములును నిదర్శనముగ 

నున్నవి. ఇశ్లేకా ర్వేటినగర సంస్థానము వారును, వెంకటగిరి 

సంస్థానమువారును, పిళాపురము సంస్థానము వారును, 

ఆం|ధభావను. సంగీత సాహిత్యములను పోషించిరి. చిన్న 

సంస్థానమువా రయినను పోలవరపు జమీందారుగ్యార్రెన 

రాజా కొచ్చెర్లకోట రామచం[ద వేంకటకృష్టా రావుగారు 

“నరస్వతి” యను వతికను |పకటించుచు అంద నేక 

పురాతన [గంథ ములను ము|దింపించుచుండిరి. పోలవరం 

రాజావారు తమ యౌాస్థాన మున తిరుపతికవిగారి కా|శయ., 

మిచ్చి ఆదరించిరి. ఏలూరులోని రాజా మంతిపగడ 

భుజంగరావుగారును కవులను పోషించుచుండిరి. 

విశాఖపట్టణము జిల్లాలోని విజయనగర సంస్యానా 

ధీశులగు ఆనంద గజపతి అభినవ భోజుడని, అభినవ కృష్ణ 

దేవరాయ లని (పసిద్ధి కెక్కునంతగా సంగీత సాహిత్య 

కళల నాదరించెను. ఆయన తరచుగా తన ఆస్థాన కవుల 

తోను, గాయకులతోను, పండితులతోను, చెన్న పట్టణము 

నకు వచ్చి నివసించుచుండెను. 1897 లో ఆయన చని 



పోవువరకును ఆయన ఆంధ నంనస్క్బృతి వ్యాప్తికి, విజ్ఞాన 

విశకానములకును, మూలకం బముగ నుం డెను. (ప్రపంచము 

నందు విఖ్యాతిగాంచిన దివ్యజ్ఞాన సమాజము యొక్క 

పధాన శారాగలయము 1882 లో అడయార్ లో నెల 
(5 ఫ్రీ 
కొల్బ బడుటకు ముఖ్యముగా కాకినాడ కాపురన్తులును, 

చెన్నపట్టణ చాకేరులో న్యాయ వాదియు నగు తలా 
రు యా ఈ గ 

(పగడ సుబ్బారావుగారు కారకు లని దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

స్థాపకులే [వాసియున్నారు. అందువలన ఈ సమాజమున 

ఆం(ధులనేకులు సభ్యులై విదేశములనుండియు, భారత 

దేశములోని వివిధ [పొంత ములనుండియు వచ్చిన సభ్యు 

లతో కలిసి (పొచ్య పాశ్చాత్య మత ధర్మములను 

గూర్చియు సంస్కృతిని గూర్చియు చర్చించి జ్ఞాన సము 

పార్టనము గావించి చేశాఖిమానులై కాంగైను మహో 

సభా స్థాపనమునకు తోడ్పడి దేశాభివృద్ధికి పాటుపడుట 

కవకాశము కలిగెను. ఇ రామకృష్ట పరమవాంన 
౧౧ ta | , 

శిషమ్యుడగు వివేకానందస్వామి చెన్నవట్టణమునకు వచ్చి 

రామకృష్ణుని సందేశమును ఆంధ, [దావిడ చేశములందలి 

జనుల కందేసినాడు. ఆయన 1902 లో దివంగతుడగు 

నప్పటి కే ఆయన బోధనములు, ఉపన్యాసములు [పజలలో 

మంచి విజ్ఞానమును డేశాభిమానమును కలిగించెను. వంగ 

దేశమునందు వర్ధిల్లిన |బవ్మాసమాజము యొక్క పరి 

ళుద్రాం సిక మత బ్ గోధనములును, సంఘ నంస్కార భావ 

ములును [కమ[క మముగా ఆంధ దేశమున వ్యాపింప 

సాగాను. |దిక్మాసమాజ [పచారకుడై_న లరివనాథ శాస్త్రీ) 

గారు మొదట 18681 లో ఆంధదేశమునకు వచ్చిరి, 

తరువాత 1890 లోను 1907 లోను కూడ మరల 

వచ్చిరి. తరువాత వందేమాతరోద్యమమున ఆంధ్రదేశ 

మున రాజకీయోవన్యాసము లిచ్చిన బిపినచం[ద పాలు 

గారును మొదట [బవ్మాసమౌజ [పచారకుడుగ నే వచ్చిరి. 

వీరేశలింగము పంతులుగారు (బహ్మసమాజ సభ్యు లై_ 

త్ర పునర్వివా హోద్యమము కొరకును, సంఘనంస్థారము 

కొరకును పాటుపడిరి. ఆంధ దేశమున రాజమహేం[ద 

వరము, బందరు, మొదలై నచోట్ల [బహ్మసనమాజ శాఖలు 

(పార్గన సమాజములు స్టాప్ ౦పబడెను. ఆంధ దేశ మునం 

దన్ని విధములుగా విజ్ఞాన వికానము కలిగినందు వలననే 

వీశేశలింగము గారి (స్త్రీ పునర్వివావాసంఘ సంస్కరణ ద్య 

ఆంధ్రదేశ చర్మిత్రము = * 

మములు కొనసాగుటకు వీలు కఠి గాను, (పజలయందు 

ఉదారభావములు, విజ్ఞానమును వృద్ధిచెందుటవలన'స, 

తరువాత వంగ రాష్ట్ర సందర్భమున [పజ్వలించిన విదేశ 

వస్తు బహిష్కార న్వదేశీయోద్యమములు అతి త్వరిత 

ముగ ఆంధ చేళము నలముకొ నెను. ఒకపుడు మనము 

అనుకొనిన సంగతులే దేశములోని మత, సంఘ విష 

యములందు జరిగిన మార్పులకు కారణమగుచుండును. 

1900 సంవత్సరమునకు పూర్వము కొన్ని నంవత్సరముల 

[కిందట ఆత్ఫూరి లవ్మీనరసింవా సోమయాజులు గారను 

నొక వైశ్య శిఖామణి (స్రీ పునర్వివాహములందు 

జోక్యము కలిగించుకొ నెనని ఆగహించి, (శ్ర శంకరా 

చార్యుల వా రాయన పై ఆంత వేసిరి. అంత సోమయా 

జులుగా రాయనపవై న అభియోగముచేసి హైకోర్టువరకును 

పోవగా శంక రాచార్యులవారికి రు. 200 లు జరిమానా 

విధింపబడెను. దీని ఫలితముగా స్రీ పునర్వివాహము 

లందు పాల్లొనినవారిని గూర్చిగాని, జాతి, మత, కుల 

వివతత లేకుండ భోజనముచేసిన వారిని గూర్చిగాని, 

శంకరాచార్యుల వారు మొదలగు పీఠాధిపతులు చర్య 

కీసికొనుటకు భయేపడిరి. ఇందువలన దేశములో రాజ 

కీయ సాంఘిక విషయములందు అన్ని కులముల వారును 

గలిసి పనిచేయ వీలు కలిగెను. 
పందొమ్మిదవ శతాబ్ది అంత్యభాగమునను, ఇరువదవ 

శతాబ్రి ఆరంభ మునను అనేక కారణములవలన భారత 

చేశమునం .దశాంతీ చెలశేగను. అనేక రాష్ట్రములలో 

కాటకములు చెలరేగి (వజలకు దుర్భరబాధ కలిగించెను 

బొంజాయి రాష్ట్ర మున మహామారి వ్యాధి ప వేశించి 

అనేకులు జనులను తనపొట్టన బెట్టుకొా నెను. ఈ సందర్భ 

మున (పభుత్వమువారి చర్యలను తీవముగా విమర్శిం 

చిన నేరమునశై. దేశపు ట్మగనాయకులలో నొకరగు 

(శ్రీ బాలగంగాధరతిలకుగారు కారాగారమున కంప 

బడిరి. రూపాయ మారక మునకు సంబంధించిన మార్పులు 

దేశమున కార్థికముగా గొప్ప నష్టమును తెచ్చివెక్టైను. 

ఈ కాలమున “భారత చేళమునకు రాజ్రతినిరిగ చేశెం చిన 

కర్ణను[పభువు తన నోటి దురుసుదనమువలన భారతీయుల. 

ననేకమారులు తిరస్ట రించి, అవమానించి, వారియా[గవా 

మునకు పా[తుడ య్యెను, ఇట్టిపరిస్టితులలో వంగరాష్ట్రము 
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ఆంధ్రదేశ చరిత్రము. V 

విస్తీర్ణములో చాల వెద్దదిగానున్నందునను జననంకీర్ణ మై 

యున్నందునను మునల్మాను జనసంఖ్య అధిక ముగానున్న 

తూర్పు భాగమునకు ఢాకా ముఖ్యవట్టణముగేని, 

హిందువుల జనసంఖ్య అధిక ముగనున్న భాగమునకు కల 

కశ్తాను రాజధానిగ చేసి కెండురాష్ట్రములుగ చేయుట 

బాగుండు నని అప్పటి ఆంగ్లేయ |వభుశ్వాధి కారులకు 

తోచగా కర్ణను దీని కంగీకరించెను. బంగాళా విభజనము 

1905 వ సంవత్సరము అక్టోబరునెల 16 న తేదీన 

అమలులోనికి వచ్చెను. బంగాలీ మాతృ భామగాగల [పజల 

నిట్లు విడదీయవలదని ఎందరు మొర పెట్టుకొన్నను కర్తను 

వినలేదు, అమలులోనికి వచ్చులోపలనే కర్ణను వేరొక 

సందర్భ మువలన తనవదవికి రాజీనామా నిచ్చెను, కాని 

బంగాళా విభజనముమా[తము మారలేదు. బంగాళీయులు 

తమకు ఘోరమయిన అన్యాయము జరిగిన దని దుఃఖపడి 

భూమా్య్యాకాశళములు [బద్దలగునంతటే ఆందోళన ముశేసిరి. 

హిందూదేశములోని అన్నిభాగములవారును బంగాళీల 

యెడల సానుభూతి. కలిగి తమతమ దేశములలో గొప్ప 
సభలుచేసి దొరతనమువారి చర్యలు ఖండించిరి. ఈ విష 
యమున ఆం|ధులు వెనుకవడలేదు. ఈ విషయములను 

గూర్చి చెన్నపురి రాజధానిలో రాజకీయోపన్యానము 

లీయదలచి బిపినచం[దపాలుగారు కలక తానుండిబయలు 

దేరి బరంపురము, విశాఖ వట్టణముల మీదుగా రాజ 

మహేం|దవరము, బెజవాడ, బందరు, నెల్లూరు మొద 

ఆంగ్లేయ దొరతనముచారు 

హిందూ దేశ మును పాలించుచున్న పద్ధతులను (పబలముగా 

ఖండించుచు [ప్రతిదినము ఇంగ్లీషులో దిర్ధాప న్యాసము 

లిచ్చుచుండిరి. వాటిని పతియూరను ఎవరో (పముఖులు 

"తెలుగులోని కనువదింపగా వేలకొలది (ప్రజ లు చేకపూరి 

తులు కాసాగిరి. ఆ సందర్భమున 

తే. గీ. “భరతఖండము చక్కని పొడియావు, 

హిందువులు లేగదూడలై యేడ్చుచుండ 
_శెల్లవా రను గడుసరి గొల్పవారు 
పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియకట్టి. 99 

అని చిలకమ ర్రి లత్మీనరసింవాముగారు పాలు గారి ఉప 

లయిన పట్టణములందు 

న్యాసానంతరము చదివిన పద్యమును విని రాజమ హేంద 

వరములోని సభాసదులు [ది హో ౦డము పగులునట్లు 

చప్పట్టుకొట్టి పలుమారులు దానిని చదివించుకొని కంఠ 

పాఠము చేసిరి. అది అన్ని పతికలలోను (పకటీంవబడి 

ఆం|ధ దేశమంతటను వ్యాపించి, [పతివారి నోటను విన 

వచ్చుచుండెను. హరికథలలోని కెక్కెను. ఆంగ్లేయ దొర 
తనమును గూర్చి ఆంధు లెట్టి యభి పాయమును కలిగి 
యుండిరో దీనివలన నే విదితమ య్యొను. 

బిపినచం[దపాలు ఆం|ధ దేశ పర్యటనమువలన వంగే 
మాతరోద్యమము తలుగు దేశమంతటను వ్యాపించెను, 

ఆయన ఉపన్యాసములు విన్నవారు పరవశులె తత్ 

తణ మే విదేశవస్తు బహిప్కారదీవ ౫ కొనసాగిరి. వానిని 
చూచి తక్కినవారాకాలమున ధరించుచుండిన గ్లాస్కొ 

మల్లు బట్టలను విసర్జించి స్వదేశీ నేత బట్టలను ధరింపసాగిరి, 
వంచెమాతర మను మాట స్వరాజ్యమం [త మె నలు పక్కల 
(పతిధ్వను లిచ్చుచుండెను. ఎచ్చట చూచినను దేశభక్తి 
పూరితములగు పాటలు, నాటకములు, హారికథలు, భజ 

నలు ఉపన్యాసములు; ఎచ్చట చూచినను లోక మాన్యుని 

తిలకధారణము; ఎక్కడ చూచినను వ్యాయామ క్రీడలు: 

ప్ర్రైలు, పురుషులుకూడ నీదేశాఖిమానమునందు మునిగి 

శలుచుండిరి. చిన్నపిల్లలు, తుదకు గోరువంకలుకూడ 

“వందేమాతరమ్ మన దేరాజ్యం ”అని పలుకుట వరిపాటియై 

పోయినది. 

1907 వ సంవత్సరమున హిందూదేళములో ననేక 
స్థ్టలములందు విదేశవస్తు బహివ్కూ రము, స్వ రాజ్య సంపా 

దనము, జాతీయ విద్యాభివృద్ధి యను విషయమును గురించి 

[పజలు సీ వముగా నాలోచింప సాగిరి. ఆ కాలమున 

రాజము హేం|దవరమున “ఆంధ కేసరి” యను 

యును, బందరులో “'కృష్ణావ, తికి యు నిట్టి జాతీయభావ 

ములకు తోడ్పడు వ్యానములను [పచురించుచుం డెను, 

ఈ కృషిఫలితముగా రాజము హౌం దవరము, బందరు 

మొదలయినచ ోట్ల జాశ్రీయపాఠశాలలు, నదేళవరి గ్రనులు 

స్థాపింపబడెను, 

1907 వ సంవత్సరము మే చెల 9 వ తేదీన పంజాబు 

(పభుత్వమువారు చేశాభిమానియు, మవోపురుషుడు నె న 

పత్రిక 

లాలా లజపతిరాయిగారిని పట్టు కొని నిష్కారణనుగ 

బర్మాకు కొనీపోయి మాండలే చెరసాలలో నిర్బంధించి 
యుం చిర. ఈయనను కోం|7ను అధ్యతునిగా చేయవ్య 
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నని తీలకుగారి నాయకత్వమున ఆనాటి తీవ జాతీయ 

ఇందుకు విరుద్ధముగ మిత 

వాదులు కాం|7నును సూరత్లో సమావేశపరచి 

రసవివోరఘోషుగారిని అధ్యమునిగా చేసి యుండిరి. అందు 

వలననే అక్కడ అల్లరి జరిగినది. ఆనాడు ఆం(ధ దేశమున 

విద్యార్థులలో గొప్ప సంచలనము కలిగెను. వారు తిలక 

ములు ధరించి మెడలలో వందేమాతర పతకములను 

ధరించి, చేతులలో వందేమాతర ధ్వజములను బూని 

వీధులలో నూశేగుచుండిరి. కొందరు విద్యార్థు లట్టి పతక 

ములతో కాలేజీలకు పోవగా కళాశాలల అధికారులె న 

శెల్పదొరలు వారిని వెడలగొట్టి 30 జేండ్లవర శ్రేకాలేజీ 

లోను వారిని చేర్చుకొనరాదని శొసించిరి. వారికి [ప్రభు 

త్వోద్యోగము లివ్వరాదని గజిటులో (వకటించిరి. ఇట్లు 

శిక్షింపబడిన వారిలో రాజమహేం దవరము ఆర్టు కా లేజీ 

వి ద్యార్థియైన గజవ్రి రామచం[దరావుగారును, (శ్రైుయి 

నింగు కాలేజీ విద్యార్థి యగు గాడిచర్ల హారిసర్వో త్తమ 

రావుగారును ఉండిరి. ఇట్టి యువకులందరును దేశ సేవా 

పరాయణులై రి. 

సూరతు కాం[గెసులో మీత వాదులను పరాభవించిన 

తీవ జాతీయవాదుల నాయకుడగు లోకమాన్య బాల 

వాదులు [పయత్నించిరి. 

గంగాధరతిలకుగాశే భారతదేశములోని అశాంతికి కారకు - 

లని తలచి ఆయనను పట్టుకొని నిర్భంధించుటకు ఆంగ్లే 

యాాధి కారులు కృతనిశ్చయులై రి. ఆయన ఆకాలమున 

“సరి” అను మవేారాష్ట్రప|తికలో (వాసిన వ్యానము 

లందు రాజకీయ హాత్యలను సమర్థించెనని, వారి పిక 

కార్యాలయమున బాంబులను తయారుచేయు కాగితము 

దొరికెనని ఆయనవై రాజదోహ నేరముమోపి ఆయ 

నను పట్టుకొని సం కెళ్ళు వేసి న్యాయస్థాన మునకు స్రీసికొని 

వచ్చిరి, ఆయన కానేరమునకు 22-7-1908 శరీన ఆరు 

సంవత్సరములు ద్వీపొంతరవాన ఇిక్షయు వెయిరూషపా 

యల జరిమానాయును విధించి ఆయనను బర్మాలో 

మాండలే చెరసాలలో బెట్టిరి. దీనివలన భారత దేశ మున 

గొప్ప సంచలనము కలిగెను. గాడిచర్ల వారిసర్యో త్తమ 

రావుగారు జెజవాడలో బోడి నారాయణ రావుగారితో 

కలసి న్వరాజ్యప| తికయను నొక తెలుగు జాతీయప తి 

కను నడిపించిరి. అందులో దొరలను దూషించి ఇం గ్లీషు 

63 

ICE బం[అ్రయి - 1 

[పభుత్వముపట్ల రాజ దోహము చేసెనని ఆయనను, నారా 

యణరావుగారిని (పభుత్వమువారు పట్టుకొని 1908 లో 

క్రరినశికను విధించిరి. ఆ కేసు హైకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు 

[పభుత్వ న్యాయవ్యాది కోరిక ననుసరించి హారిసర్వో 

త్తమరావుగారికి విధింపబడిన శిడు చాలదని 14-8-1909 వ 

శేదీన మూడు సంవత్సరముల కారాగారవాసమునకు 

పాచ్చు చేసిరి. 

జనసామాన్యమును భయ ెట్టవ లనని రాజకియ 

నేరములకు పట్టుకొనబడినవారిని పోలీసువారు చాలా 

కూరముగ జూచుచు సంకెళ్ళతో |దిప్పి శిమీతులైన 

వారి తలలు గొరిగించి మల్జచిప్పలందు పురుగుల అంబలి 

పోసి బాధింపసొగిరి. ఇట్టి కఠిన చర్యలు క్రీసికొనినందున 

(పజలు భయపవడిపోయిరి. అంతట ఆంధ దేశ మునందీ 

యుద్యమము అణగిపోయినదని ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వము 

వారు అనుకొనిరిగాని, చేశాభిమానము [ప్రజల వాద 

యమునందు గాఢముగా నాటుకొని అనేక రీతులుగా 

కార్యరూపము దాల్చసాగెను, (పజలలో విదేశ వస్తు 

బహిష్కారము స్వదేశవ న్త్వభిమానము స్వరాజ్యవాంఛ 

హౌచ్చెను. దేశములో చాలచోట్ల స్వదేళవస్తువులు చేయు 

కార్భానాలు, జాతీయ పాఠశాలలు వెలయజ చెను. 

ఆనాడు జాతీయ పత్రికలలో న|గగణ్య మైన కృష్ణా 

వకికను (శ్రీ ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు పకటింప 

సాగిరి, కోపల్లె వానుమంత రావుగారు న్యాయవాద 

వృత్తిని త్యజించి బందరు జాతీయ కళాళాలా స్థాపనమునకు 

దాని అభివృద్ధికి తమ జీవిపమును ధారపోయసాగిరి. 

డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభి సీశారామయ్యగారును ఉద్యో 

గాభిలాష విడనాడి జాతీయవాదియెరి. కొండా వెంక 

టప్పయ్యగారును బేళభక్తులై చేశసేవా పరాయణులైరి. 

తరువాత ఆం ధాభ్యుదయమునకు తోడ్చడినవారు చాలా 

మంది ఆనాటి యువకులే. ఇట్టి పరిస్థితులలో నే క్రి ఇ, 

కొమతక్ష్రాజు లత్మణ రావుగారు, వారి స్నేహితులైన 

మాడపాటి వానుమంతరావుగారు, ' రావిచెట్టు రంగా 

రావుగారు మొదలయినవారు కలిసి 1907లో హైదరా 

బాదులో విజ్ఞున చం|ద్రికా మండలిని స్థాపించి, తరువాత 

దాని. కార్యస్థాన మును చెన్న పట్టణమునకు మార్పిరి. 

విజ్ఞాన చం[దికామండలిలో (పకటింపబడిన మొదటి 
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ఆంధ్రదేశ చర్మితము- V 

(గంథము న్వతంత అమెరికా అధ్యతు డగు అ బహాము 

లింకను జీవిత చరిత, చానిని రచించినవారు గాడిచర్ల 

హారి సర్వో త్తమరావుగాశే. దానికి పీఠిక (వాయుచు 
లత్మణరావుగారు వంగ రాష్ట్ర్రములోను, మహారాష్ట 
దేశములోేను వైజ్ఞానిక సాహిత్య విషయములందు 

దేశాభ్యుదయము కొరకు జరిగిన కృషిని వివరించి 

ఆం[ధులుకూడ వారివలెనె కవి చేయుట అవసరమని 
వక్కాణించిరి. అ|గంథమాలయందు (వకటింవ బడిన 

(గంథములెల్ల తెలుగువారిలో విజ్ఞాన వికాసము కలి 

గించి దేశాభిమానమును పురిగొల్బగల ఉత్తమ (గ్రంథ 
ములే. అందు ముఖ్యముగా 1910 వ సంవత్సరమున 

[పకటింపబడిన “ఆంధధుల చరిత” ఆం|ధులలో గొప్ప 

దేశభక్తిని పురికొల్పిన చరి త |గంథము. దానికి (శ్రీ లక్ష్మణ 
రావుగారు వీ ధ్రిక్ల | వాయుచు “భారత ఖండాంతర్గతము 

లైన ఒకొక్క చేశముయొక్క. చరిత్రమును విపుల 
ముగా వాయించి (పకటించవ లెనని మండలివారు 

యత్నించుచున్నారు. ఆంధులకు ఆంధచేశ చరితము 
అత్యం తావళ్యక ముగచదా. పూర్వ మొకప్పుడు రాజ్య 

విస్తీర్ణమునందు ఉన్నత నాగరకత యందును, బుద్ధి 

చై_భవమునందును, ఆం|ధులు హిందూ చేశమునందలి 
యన్య రాష్ట్ర ముల వారికి దీసిపోయినవారు కారని ఈ 

చర్మితవలన న్పష్టపడగలదు.” అని వారు [వాయుటలో నే 
ఆం|ధరాష్ట్ర) [పజలు మరల పూర్వపు మహా న్నతస్థితి 

వొందవ లెనన్న భావము ద్యోతక మగుచుం డెను, 

@) లజ్మణ రావుగారి మవహాదాళశయమే ఆనాడు ఆంధ. 
దేశాభ్యుదయము కొరకు పాటుపడిన  వారందరకు 

నుండెననుటకు సనం చేహములేదు. 

1910 వ సంవత్సరమున గుంటూరులోని ఆంధ 
యువజన సాహిత్య సంఘమునందలి సభ్యులు ఆంధ 
రాష్ట్రా నిర్మాణావళ్యకతనుగూర్చి ఆలోచించి ఒర తీర్మా 

నము గావించిరి, ఈ సభ్యులలో కీ శ, జొన్నవిత్తుల 

గురునాథము, కీ శ. చలా శీవగిరిరావుగారును, (శ్రీ 
ర్న. య౧ 

ఉన్నవ లక్మీనారాయణగారు మొదలయినవారు ఉండిరి. 
అయి శే దీనినిగూర్చి అప్పుడు [పచారముగాని కృషిగాని 
జరుగుట కవకాళశము లేకపోయెను. ఇంతలో నాం|ధ 
దేశమునందు కలిగిన విజ్ఞాన వికాసము యొక్క ఫలిత 
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ముగా బయలుదేరిన అనేక [గంథమాలలు దేశాభ్యుదయ 
మునకు తోడ్పడ గల [గంథములను (పచురింపసా న్స, 

'అనేక వతికలు వల నిను, తరువాత అనేక అము దిత్ర 

[గంథములు సేకరించి, ఆం[ధవాజ్మయ పరిళోధనము 
గావించి, మన భావకు చాల సేవచేసిన ఆం (ధసాహిత్య 
పరివత్తుకూడా 1911 లోనే స్థాపింపబ'డెను, దాని 

మొదటి వార్షికోత్సవము 1919 లో చెన్న పట్టణమున 
జరిగను. తరువాత (పతిసంవత్సరము నొక పట్టణములో 

వార్షి కోత్సవము జరువసాగిరి. ఆ నమయముననే ఆంధ 
దేశములోని (పతిపట్టణమునందును పు నక భాండాగార 

ములు స వింపబడి, గంథములను, షతిక లను (పజల 

కందించుచు, ఉపన్యాసము లేర్చాటు చేయుచు, [పజల 

విజ్ఞాన వికానమునకు తొడ్పడసా గెను. (పతి సంవత్సర 
మును వార్షి కోత్సవములు జరుపుచు ఆంధ [పముఖుల 

యధ్యవత కింద మవోనభలు జరుపుట [పారంభమై అది 

త్వరలోనే ఆం(ధదేళ (గం థాలయోద్యమముగ బరిణ 

మించెను. 

1912 లో ఢిల్లీ దర్భారు జరిగెను. ఆ సందర్భమున 
పూర్వము దేశమును కలవర పెట్టిన బంగాళా విభజనము 
రద్దు చేయబడి బంగా ళీభావ మాట్లాడు (పొంత ము లెల్ల 

నొశేరాష్ట్ర మయ్యెను, భారతదేశ రాజధానిని కలకత్తా 
నుండి ఢిల్లీకి మార్చిరి. దేశములో నన్ని ముఖ్యపట్టణము 
లందును ఉత్సవములు సభలు జరిగెను. ఇట్లా కాలమున 

వివిధసంస్థలవారు చేసిన కృపియు, వా శేర్పరచిననభలు 
ఉత్సవములు, ఉపన్యాసనములును [పజలలో విజ్ఞాన వికా 

సమును ఆం ధాభిమానమును కలిగించి కార్యదీకును పురి 

కొల్పుచుం డెను. 

“వంగ రాష్ట్రి విభజనం నందర్భమునను, తరువాత 

దానిని రద్దు చేయునప్పుడును జరిగిన చర్చలవలనను, ఆ 

కాలమున నడచిన [పనంగముల వలనను, రాజ|పతినిధి 

మొదలగువారి రాజకీయ లేఖలవలనను, భాపాసామ్యము 

జాతె్యక్యత, (ప్రత్యేక. రాష్ట్రనిర్మాణమునకు ముఖ్య 
కారణములని స్పష్టీ కరింపబడిన వి” అని (శ్రీ దేళభ క 
కొండా వెంకటప్పయ్య గారే ఆం|ధోద్యమముయొక్క 

పుట్టు పూర్వోత్తరములను గూర్చిన ఒక వ్యాసమున 

(వాసినారు. 



1912 వ సంవత్సరమున కృష్ణాజిల్లా మహాసభ నీడద 

వోలులో జరిగినప్పుడు ఆం|ధబదేశమందలి |పముఖులు 

చాలమంది అచ్చట నమా వేశమయిరి. జిల్లా నభలవలెనే, 

ఆం|ధదేశ మంతటికిని (పతి సంవత్సర మొక్కొకచోట 

మహాసభను జరిపించుట యు క్తమను భావము వారికి 

తోచినది. ఆం|ధమహాసభా సమావేశము ఆంధ్ర వ్యక్తి 

త్వమును దృఢపరచి సర్వతోముఖముగా ఆం| ధజాతి 

నుద్ధరించుట యే ముఖ్యోద్దేశముగ గలది యగుటచే, ఒక 

భామ, ఒక సంస్కృతి, ఒర చారితము గలిగిన ఆం(ధు 

లెల్లరు నొక రాష్ట్రములో (ప త్యేకంపబడుట అత్యం 

తావళ్యక మను భావము వెంటనే ఆం|ధయువకుల 

హృదయములందు మొల కె త్తినది. అట్ట యువకులలో 

క్రి శే, జొన్నవిత్తుల గురునాథము, కీ, శే. చల్లా శేష 

గిరిరావుగార్లు పేర్కొనదగిన వారు. ఆంధ రాష్ట్ర తీర్మా 

నము ెనశెప్పిన కృష్ణాజిల్లా మవోనథలో నే పవేశ పెట్ట 

బడెనుగాని అది సకాలములో శేబడనందున అధ్యతులు 

దానిని నిరాకరించిరి. అంతట నా యువకులును, పింజ 

మూరి భావనాచార్యులుగారు, ఉన్నవ అకీనారాయణ 

గారు మొదలగు పెద్దలును చే ఆంధరాష్ట్ర నిర్మాణము 

విషయమును చర్చించి, దాని ఆవళ్యకతను గుర్తించి 

ఆం|ధులలో [పబోధము కలిగించుటకు ఆం|ధోద్యమము 

సాగించిరి. ఈ విషయమై [పచారముచేయుటకు కొండా 

వేంకటప్పయ్యగారు కూడ పూనుకొనిరి. ఈ సందర్భ 

మున తమిళ పాంతములనున్న తెలుగువారిలో కూడ 

ఆం|ధోద్యమ (ప్రచారము జరిగినది. 

ఈ ప్రచారము యొక్క ఫలితముగా చాపట్లలో 1918వ 

సంవత్సరమున (పథమ ఆం|ధమవోనభ జరుపబడినది. 

మ్మ దాసు రాష్ట్రీ!య శాసనసభలో సభ్యులుగనుండిన (శ్రి 

బయ్యా నరసిం హెశ్వర శర్మగారు నభకు అధ్యవత వహిం 

చిరి. ఆంధరాష్ట్ర నిర్మాణ విషయమునుగూర్చి విచా 

రించి మరుసటి సంవత్సరము. జరుగు ఆంధ మవోసభకు 

నివేదించుటకు తీర్మానించిరి. 

1914 లో ఐరోపా మవోసం[గామము (పారంభ 

మయ్యెను. (ప్రజలకు వారా ప్మతికలయం దథిరుచి పెరి 

"ఇను. అదివరకు బొంబాయిలో (శ్రీ కాశీనాథుని నాగే 

శ్వరరావుగారు నడుపుచుండిన ఆం(ధపతికను చెన్నపట్ట 
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ణమునుండి దినపత్రికగా |పకటింపసాగిరి. అది ఆం|ధో 

ద్యమమునుగూర్చి త్మీవమైన (ప్రచారము చేయసాగెను. 

1914 లో బెజవాడలో ఆం|ధభీమ్మ న్యాపతి సుబ్బా 

రావు పంతులుగారి అధ్యతత కింద జరిగిన రెండవ ఆంధ 

మహాసభయందు ఆంధ రాష్ట్ర నిర్మాణము గావించుట 

అవసరమని తీర్మానించిరి. 

1915 లో కాకినాడలో (శ్రీ మోచర్ల రామచం[ద 

రావు పంతులుగారి అధ్యవతత కింద జరిగిన మూడవ 

ఆం|ధమవోసభలోో (పశ్యేకాంధ్రశాష్ట్ర) నిర్మాణము 

చేయవలయునని తీర్మానము గావించిరి. అప్పటినుండి 

(పతి సంవత్సరము ఆంధధమవోసభ ఏదోశముక ముఖ్య 

పట్టణమున నమా వేశమగుచు ఆం|ధరాష్ట్రము నిర్మించ 

వ లనని తీర్మానింపసా 'గెను. తరువాత ఆంధ సాహిత్య 

సభ లందు, (గంథాలయ సనభలందు, ఇతర నభలందుగూడ 

ఈ విషయమై తీర్మానములు గావింపబడు చుం డెను. జాతి, 

మత కుల పతవిఖేదములను విస్మరించి రాష్ట్రమునందు 

ఇతర రాష్ట్ర ములందుగల తెలుగువారందరును' ఆం|ధో 

నథిమానించిరి. కాం[గసు _ మహానభకూడ 

భామా (ప్రయుక్త రాష్ట్ర) నిర్మాణ సూ[తము నంగీక 

రించెను. 1918 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం|గెను కమిటీ 

వర్పరుప బడినది. 1917 లో మాంయేగు_ షేము ఫోర్డు 

రాజ్యాంగ సంస్క రణముల నందర్భమున నీ విషయమై 

సంఘమునకు నివేదింపబడినది. 1919 వ 

సంవత్సరపు రాజ్యాంగ చట్టమునందు భాపూ|పయు క్త 

రాష్ట్రములు (ప్రజా ప్రతినిధుల యంగీకారమువైన 

నిర్మింపవచ్చునని నిర్ణయింపబ డెను. కాని దాని విషయమై 

ఎట్టి చర్యయు ్రైకొనబడలేదు. ఆంగ్లేయ పరిపాలకులు 

మరల రాజ్యాంగ సంస్క రణములు చేసినప్పుడు 1985 లో 

సింధు, ఒరిస్సా పరగణాలను (పత్యేక రాష్ట్ర) ములుగ 

నిర్మాణము చేసిరేగాని ఆం|ధ రాష్ట్రమును నిర్మింప ర్తెరి. 

1917 వ సంవత్సరము నాటికే చెన్నపురి రాజ 

ధానిలో | బాహ్మ ణేతరోద్యమము [వబల మై జస్టి సుపార్టీ 

యేర్చడి కాం|7సుకు వ్యతిరేకముగా పనిచేయసా గెను. 

ఈ యుద్యమము తలయొత్తుటకు కారకులు [బిటిమ్ 

అధికారులే అని చెప్పవచ్చును. 1919 వ సంవత్సరపు 

రాజ్యాంగము (ప్రకారము జరిగిన పన్నికలందు కాం(గెసు 

ద్యమము 

విచారణ 
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పాల్లొనక _ ఐహిమ్మ్కరించినప్పుడు జస్టిసు పార్ట్వార్లు 

శానననభలం దు (పవళించి చెన్న పట్టణ రాజ ధానియందు 

మం[తులుగ నేర్చడి వారి యధీనము చేయబడిన [పభుత్వ 

శాఖలను పరిపాలింవ సాగిరి, 19ల8ిర వ సంవత్సరపు 

రాజ్యాంగ చట్టమును బట్టి 1987 లో జరిగిన ఎన్నిక 

లలో లగువరకు వారే పలుకుబడి కలిగి 

యుండిరి. జనినుపారీ నాయకులెన (శ్రీ పొనుగంటి 
లు 6౬ యా 

రామారాయణింగారును, బొబ్బిలి రాజాగారును, కూర్మా 

పరాజితు 

వెంకట నెడ్డి నాయుడుగారును, ప్మాతోగారు మొదలైన ' 

వారును ఆంధ రాష్ట్ర నిర్మాణమునకు సుముఖులుగనే 

యుండిరి, ఆంధ మహాసభ లందు పాల్షొనిరి కాని అధికార 

వదవులందున్నప్పుడు మొతము వారు ఈ విషయమై 

గట్టి పయత్నము చేయ్నలరైరి, 

గాంధీ మవాోత్వుని నాయకత్వమున సహాయ నిరా 

కరణథోద్యమము శాసనోల్లంఘనోద్యమములు జరుగు 

చుండిన కాలమున భారత దేశమునకు పూర్ణ స్వరాజ్యము 

నంపాదించినచే భాష్మాపయుక్ష రాస్ట్రముల సమస్య 

పరిప్మూ ర మగుననియు అంతవరకు కాం గెసువా రిట్టి 

చిన్నవిషయమును గూర్చి గాక ఛారత దేశ స్వాంత్యము 

కొరకు మాతమే . కృషిచేయ వలయుననియు (పథాన 

కాం గను నాయకులు తలంచినందున ఆం(ధ కాంగెసు 

(ప్రముఖు ఖీ విషయమై తక్కిన వక్షముల వారితో గలిసి 

గట్టికృషి. చేయశై ర. 19088 లో కాం[గెసను కార్య 

వర్షమువారు భాషా [ప్రయుక్త రాష్ట్రములను నిర్మా 

ణము చేయుట అవనర మేయనియు, తమచేత్రికి అధి 

కారము వచ్చిన పిదప దీనినిగూర్చి చర్య గై.కొందు 
మనియు తీర్మానిం చిరి. 1 088లో కాం[గ౧నువారు ఎన్నిక 

అందు విజయముపొంది వివిధ రాష్ట్ర్రములందు (ప్రభు 

త్వాధికారము వహించిరి. చెన్నపట్టణములో కూడ 

కాం[గెసు,. | పభుత్వాథి కారము వహించెను. ఆంధ 

శాసనసభ్యులు ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణమును గోరిరి. కాని 

ముఖ్యమం[తియెన రాజగోపాలా చార్యుల వారికి ఆంధ 

రాష్ట్ర నిర్మాణము చేయుట కిష్టము లేకపోయెను. 

అందువలన మన రాష్ట్ర నిర్మాణము వెనుక బడినది. ఎట్ట 

కేలకు భారతదేశము 'స్వాతం[త్యము పొందిన సందర్భ 
మున. ఆంధరాష్ట్ర) నిర్మాణ సమస్య మరల ముందునకు 
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వచ్చెను. 18-4-1947 వ శేదీన మచానులోని ఉభయ 
శాసన సభలును భామషూ[పయు క్త రాష్ట్ర ముల నిర్మాణము 

గావింపవ లెనని రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభకు ళిఫారను 

చేయుచు తీర్మానము గావించెను. అంతట నీవిషయమె 

విచారించి నివేదించుటకు రాజ్యాంగ (Constituent 

Assembly) నిర్మాణ సభవారు “థారు" కమీషను అను. 

నొక విచారణ నంఘమును నియమించిరి. ఆ సంఘము 

వారు ఈ విషయమై విచారణనల్పి భారత దేశమునందు 
భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రములను _ నిర్మాణముచేయుట 
యు క్తముగాదనియు, అయ్యది భారత జాతీయె క్యతకు 

భంగము కలిగించుననియు అభి పాయము నిచ్చిరి. అంతట 

చేశ (ప్రజలలో చాల అసంతృప్తి కలిగెను. కాం|7ను 
వారుకూడ ఆందోళనము గావించిరి. అంతట ఈ విషయ 

మును గూర్చి పునరాలోచన చేయుటకు కాం[గెను 

వర్కింగు కమిటీవారు జవవారాల్ నెహూ, వలభాయి 
౧౧ a ౧౧ 

వశేల్, డాకరు పటాఖి సీతా రామయ్యగార్హ నొక ఉప 
౬ రి ౧౧ 

సంఘముగా నియమించిరి. వారి నివేదికకు *జె. వి. సీ 

రిపోర్టు అని "పేరు వచ్చినది. తక్కిన రాష్ట్ర) ములమాట 
ర (రు 

ఎటులున్నను, ఆం|ధుల చిరకాల వాంఛిత మైన ఆంధ 

రాష్ట్రమును మాత్రము నిర్మాణము చేయవచ్చుననియు 
అయి తే అశుర్పడు [కొ త రాష్ట్రమునందు మదాసు 

౧౧ జల ఓ 

నగరమును చేర్చుటకు అరవ వారి కభ్యంతరము కలదనియు 

అందువలన మాసు రాజధానిలోని నిర్వివాద |పాంత 

ములతోనే నూతనాంధ రాష్ట్రము నిర్మాణము చేయ 

వలసి యుండుననియు ఉపనంఘమువారు అభి[పాయ 

పడిరి. ఈ నిర్ణయమును ఆం|ధరాష్ట్ర9 సంఘమువారు 

1949 సం. నవంబరు 11 వ తేదీన ళిరసావహించుచు 

తీర్మానించిరి. భారతీయ [పభుత్వమువారును వీరి తీర్మాన 

మును అంగీకరించి వెంటనే ఆంధ రాష్ట్రమును నిర్మింప 

తలపెట్టి మదరాసు [పభుత్వముతో నాలోచింపగా 

మ్మ చాను మం(తివర్గమువారు 1950 సంవత్సరము 

వపిల్ 1 వ 'శేదీకిగాని (క్రొత్త రాష్ట్రము నిర్మింప వీలు 

కాదనియు, ఈలోపుగ కొంత చర్య _గెకొందు మనియు 

1949 డిశంబరు 7 వ తేదీన ఒక విభజన సంఘ 

మును (Partition Council) నియమించిరి. ఈ విభజన 

సంఘమువారు 1950 జనవరి లీ వ తేదీన తమ నివేది 

చెప్పి 



కను సమర్పించి నిర్వివాద [పాంతములతో ఆంధ రాష్ట్ర 

మును నిర్మింపుడని గోరిరి. అయితే (శ్రీ టంగుటూరి 

[(ప్రకాళం పంతులుగారు మ్మ దానునగర సిర్మాణాఖీ 

వృద్ధులయందు "తెలుగువారి ధన మెంతో వినియోగింవ 

బడినందున ఆం|ధరాష్ట్ర)మును విడదీయుటలో మ్మదాను 

నగరము విషయమునను, అందులో విలువగల ఆస్తి 

విషయమునను ఇంకనేక విషయములందును తెలుగు 

వారికి కొన్నికోట్ల రూపాయలు నస్ట్రపరిహారము రావలసి 

యుండుననియు, అది నిర్ణయించనిది ఆం|ధరాష్ట్ర)మును 

నిర్మింప వీలులేదనియు పట్టుబట్టిరి. ఇది న్యాయమే 

నని ఆం[ధుల కందరకు తోచినందువలన ఈ విషయమున 

గొప్ప ఆందోళనము బయలుదేశెను. ఆం|ధ రాష్ట్ర) ము 

యొక్క ముఖ్యపట్టణము ఎక్కడ నుండవ అనను విషయ 

మున గూడ తెలుగువారిలో అభి పాయ భేదములు 

కలిగను. ఈ విషయములను గూర్చిన వాదోపవాద ములు 

త్రీవముగా చెలరే7ను. ఇట్టి పరిస్థితులలో భారత |పభు 

త్వమువారు (ప్రస్తుతము ఆంధ్రరాష్ట్ర) నిర్మాణమును 

నిలుపుదల చేసినట్టు 1950 వ సంవత్సరము జనవరి 

16 వ శేదీన [పకటించిరి. ఇట్టి పరిస్థితులలో @) పొట్టి 

(శ్రీరాములుగారు మ।|చ్రాసుతోక లిపి ఆంధశాష్ట్రనిర్మా 

అము కావింపవలెనని పట్టు బట్టి [పాయోపవేళమును చేసిరి. 

ఆయనకు (పాణాపాయస్టితి కలిగెను. 1952 డిశెంబరు 

9 వ తేదీన మ దాసు నగరమును మినహాయించి ఆంధ 

రాష్ట్ర నిర్మాణము చేయుటకు అభ్యంతరము లేదని 

(శ్రీ నెహూగారు (పకటించియుండిరి. ఐనను [శ్రీరాములు 

గారు తమ దీత వదలక [పాణముల బాసిరి. దేశములో 

అశాంతి కలిగాను. అంతట డిశంబరు 19 వ తేదీన 

(శ్రీ న్మెహూగారు ఢి ల్లీ లోకనభలో మ్మచాను నగరము 

గాక చెన్న రాష్ట్రములోని [పస్తుతపు తెలుగు |పాంతము 

లను కలిపి ఆంధ రాష్ట్ర)ముగా నిర్మించుటకు భారత చేశ 

(పభుత్వమువారు నిశ్చయించినారనియు 'దానినిగూర్చి 

అవసరమైన చర్యలు తీసికొనబడుచున్న వనియు తెలిపిరి. 

నూతనరాష్ట్ర నిర్మాణము చేయుటలో పరిష్కరింప 

వలసిన ఆర్థిక సమస్యలు మొదలైన వానిని విచారించు 

టకు రాజస్థాన (పథాన న్యాయమూరర్తియగు వాంఛూ 

గారిని నియమించినట్లు నెహూగారు (పకటనము చేసిరి. 
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అటుతరువాత ఆం|ధ రాష్ట్ర) ము ఖ్యపట్టణమును కర్నూ 

లులో నెలకొల్చ్పవలెననియు, హైకోర్టు గుంటూరులో 

నెలకెల్పవ లెననియు మడాను శాసనసభ లోని తెలుగు 

సభ్యులు నిర్ణయించిరి. దీని ఫలితముగా 1953 అక్టో 

బరు 1వ తేదీన ఆం(ధరాష్ట్ర్రము నిర్మింపబడి దానికి 

కర్నూలు ముఖ్యపట్టణ మయ్యెను. కః 

నకు మొదటి గవర్నరుగ (శ్ర) సి. యమ్. తివెదిగారిని 

నియమించిరి. భారత దేళ స్వా రాజ్యోద్యమమునందు తన 

సర్వస్వమును ధారపోసిన మవో త్యాగియు, చేళభ క్తుడును 

క ర్మృఏరుడును, కార్యశూరుడును అగు శ) టంగుటూరి 

(పకాశము పంతులుగారి నే ఆం|ధ రాష్ట్ర మునకు మొదటే 

ముఖ్యమం తిగ నెన్ను కొనిరి. ఆయన ఒక సంవత్సరము 

పాటు ఆ పదవిలోనుండి నూతన ఆంధరాష్ట్రమును 

సుస్థిరముగ జేసెను. 

ఆం|ధ రాష్ట్ర నిర్మాణము రాష్ట్ర ముల పునర్విచారణ 

సమస్యను భాష్మాపయు క్షరాష్ట్ర) నిర్మాణ సమస్యను 

పునరుజ్జీవింప జేసెను. భారతదేశములోని ఇంగ్రీషువారి పరి 

పాలనము।క్రింద నుండిన వివిధ రాజ్య భాగము లొక్క 

సారిగా నేర్పడినవి కావు. ఆయా (పొంత ములు ఇంగ్లీషు 

వారి వళ మైనప్పు డెల్ల అందు తమ పరిపాలనము నేర్ప 

ర్పుచు తరువాత వాని పరినరపాంత ములు తమ వళమై 

నప్పుడు పూర్వపు రాజ్య థాగముతో గలువుచుండుటవ లన 

ఒకే జాతి మతధర్మములు గలిగి ఒకే భావ మాట్లాడు 

వారిలో కొందరు ఒక పరగణాలోను, మరి కొంద 

రింకొక పరగణాలోను చేర్చబడుట తటస్థించెను. ఇళ్లు 

కొందరు ఇంగ్లీషువారు స్వయముగా పరిపాలించు రాజ్య 

భాగములందును, మరికొంద రింగ్లీషువారికి సామంతు 

అయిన స్వదేశ సంస్థానాధీశులు పరిపాలించు రాజ్య భాగ 

ములందును చేర్చబడిరి. ఇంగ్లీషువారు శీవలము పరి 

పాలనాసౌకర్యముల నాలోచఛించి వివిధ రాజధానుల 

నేర్పరచిశేకాని దేశములోని నై సర్షిక పరిస్థితులనుగాని, 

(పజల సంస్కృతినిగాని, వారు మాటలాడు భాషలుగాని 

ఆలోచించి అట్టు చేయలేదు. ఇట్లు అరవ కన్నడ, 

మలయాళీభావలవారిని, తెలుగువారిని కలిపి 

రాజధానిలో కలిపి పరిపాలించుచుండిరి. రాజధానులు 

పెద్దవై నప్పుడు వాటిని రెండుగ విభజించుట గాని 

చెన్న 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = Vv 

అందులో కొన్ని జిల్లాలను (పక్ష రాజధానిలో చేర్చుటకాని 

చేయుచుండిరేగాని (పజల సౌక్రర్యముల నాలోచించి ఈ 

రాజ్యభాగ ముల నన్నిటిని పునర్ని ర్మాణము గావించుట 

అవసరమని ఇంగ్లీషువారు తలచ లేదు. రాజ్యాంగనంస్క 

రణములు జరిగినప్పుడు (పజలు ఆంగ్లయాధి కారులకు తమ 

కోశ్మె_లనుగూర్చి చెప్పికొనిరి గాని రాస్ట్రముల పున 

ర్ని ర్మాణ సమస్య పరిష్క రింపబడ లేదు. భారతీయులు 

స్వాతం|త్రగముకొ రకు ఆంగ్లేయులతో పెనుగులాడుచున్న 

కాలమున భారతదేశములోని వివిధ[పాంతములందు నివ 

సించుచు . ఒబశేభాష, ఒశేసంస్కృతి, ఒశేచరిత కలిగి 

యున్న (పజలను ఏకముచేసి వారి కొక ప త్యేరాష్ట్రకము 

నిర్మించవ లెనను ఆశయమును [ప్రచారము చేసినయెడల 

వారలో జాతీయ భావము వర్ధిల్లి విజాతీయ (పభువులను 

[పతిఘటించుటకు తోడ్పడగలదను నుద్దేశముతో మన 

జాతీయనాయకులు భాష్మాపయు క్త రాష్ట్రనిర్మాణమును 

గూర్చిన ఉద్యమము లేవదీసియుండిరి. ఆం|ధ్రోద్యమము 

వలన చేశాఖిమానము వర్ధిల్లి ఇంగ్లీషు |ప్రభువులతో 

పోరాడుపట్ల ఆం(ధులు గొప్ప ధె ర్యసాహనములు పట్టు 

దల చూపినసంగతి జగద్విదితము. భారత చేశ మునకు 

స్వాతం త్రము లభిం చిన పిమ్మట వివిధ రాష్ట్ర ములలోని 

[పజల "నేమ మేగాక, యావద్భారత దేశము యొక్క శమ. 

లాభములనుగూర్చియు జాలీ యైక్యతనుగూర్చియు భారత 

"దేశమునకు [పపంచ రాజ్యములం దుండవలసిన గెరవ 

(పతిపత్తులను గూర్చియు ముఖ్యముగా ఆలోచించవలసిన 

అవసరము కలిగను. వివిధ సంస్థాన ములు స్వతం|త 

భారతదేశములో లీనమైనందున భారత ఖండాంతర్గత ము 

లయిన వివిధ రాజ్య భాగములలోను, రాజధానులలోను, 

పరగణాలలోను వసించు (పజల శేమలాభ ములను, కష్ట 

సుఖములను ఆలోచించి భారత రాజ్యభాగములను పున 

ర్నిర్మాణము గావింపవలనీన అవసరముకలి గను, పె 

సంగతు లన్నియు ఆలోచించియే కేవలము భాషా 

[పయుక్త రాష్ట్ర ముల నిర్మాణము చెయుట మంచిది 

కాదని ఛార్ కమీషనువారు అభ్మిపాయపడిరి, భారత 

జాతీయ నాయకులలో చాలమంది క్రిశ్తే తోచెను, ఆం|ధ 

రాష్ట్రము [పత్యేక కారణములవలన నిర్మాణముగావింప 

బడినదనియు, ఇకముందు కేవలము భాషాపయు క్ట 

క02 

రాష్ట్రనిర్మాణము చేయుట పొనగదనియు భారత 

(పభుత్వమువారు (పకటించిరి. భారత రాజ్యాంగసమి తి 

లోని. |పేజల చేమలాభములను, భారతజాతి యొక్క 

సమస్టి కేమలాభములకు 'తోడ్చ డగలందులకుగాను 

భారతదేశములోని వివిధ రాజ్యభాగములను పున 

ర్నిర్మాణము చేయు. విషయమునుగూర్చి నివ్పక్షపాత 

బుద్ధితోను, వా న్తవికదృష్టితోను పరిశీలించుటకు ఒక 

విచారణ సంఘమును భారతదేశ [పభుత్వమువారు 

నియమించదలచినట్లు 19058 డిశంబరు 22 వ శేదీన 

మన |ప్రధానమం|తీ శ్రీ నెహూగారు పార్ల మెంటులో 

చెప్పిరి. ఈ రాష్ట్రముల పునర్నిర్మాణ సమస్య యొక్క 

పరిస్థితులను దీనికి పునాదియైన దేశచరితను, (పస్తుత పరి 

స్థితులను దానికి సన్నిహిత సంబంధముగల అన్ని ముఖ్య 

విషయములను ఈ సంఘమువారు విచారిం చెదరనియు, 

ఈ పునర్నిర్మాణమును గూర్చి ఎవ రే నూచనను గావించి 

నను, దానిని విమర్శిం చెద రనియు రాష్ట్ర) ముల పునర్ని ర్మా 

ణము చేయవలసిన విధానములను గూర్చిన నివేదికలను 

విచారణ సంఘములనవారు [పభుత్వము వారి ఆలోచన 

కొరకు పంపుదురనియు భారత ।|పభుత్వము వారు డిశంబరు 

.29 వ శేదీన తీర్మానించిరి. 

విచారణనంవుమువారు ఫజుల్ ఆలీగారి నాయకత్వ 

మున ఈ నమన్యనుగూర్చి విచారణచేసి తమ నివేది 

కను 1955 సెస్పెంబరు 80 తేదీన భారత్మపభుత్వము 

వారి కంద జేసిరి. ఇది చేశమునందలి అన్ని పతికలలోను 

పకటింపబడి [పజల చేతను, రాష్ట్ర శాసనసభ్యులచేతను 

చర్చింవబడెను. (పజాభిపాయమును జాగత్తగా కను 

గొని భారత దేశ |పభుత్వమువారు రాష్ట్రఫిముల పునర్ని 

ర్మాణము చేయుటకు ఒక చట్టము తయారుచేసి రాష్ట్ర) 

[పభుత్వముల అభి పాయములనుగూడ మరల “సేకరించి 

దానిని పార్లమెంటులో (ప వేళ పెట్టి తీర్మానించి'నారు, 

ఆ చట్టము [పకారము భారత దేశములోని [పస్తుత రాజ్య 

భాగములు 1956 నవంబరు 1వ శేదీన వునర్ని ర్మాణము 

గావింపబ జను. (పభుత్వమువారు రాజ్యాంగ పునర్నిర్మా 

ణమువిల్లులో సూచించిన [ప్రకారము ప్రైాదాబాదు 

రాష్ట్ర) ము విచ్చిన్నముచేయబడెను, అందలి కన్నడ మహో 

రాష్ట్ర భాగములు నూతన కర్ణాటక, నువోరాష్ట్ర ములతో 

ba 



కలిపివేయబడెను. తెలంగాణము ఆం(ధ రాష్ట్ర) మునకు 

చేర్చబడెను. నిజాము (పభుత్వము అంతరించినది. 

రాయలసీమలోను,; ఉత్తరనర్కారులలోను, తెలంగా 

ణములోను గల తెలుగుజిల్లాల నన్నింటిని కలిపి 1856 వ 

సంవత్సరము నవంబరు 1 వ శేదీన “ఆంధపదేళశొ మను 

పేరుతో నొక నూతన రాష్ట్రము నిర్మాణము. గావింప 

బడెను. ఇట్లు యావదాంధచేశములోని ముక్కోటి 

యాం|ధులు రాజకీయముగ ఒకే రాష్ట్ర పరిపాలనలో 

నుండు భాగ్యము లభించినది. నూతన వీశాలాం[ధ 

రాష్ట్ర నిర్మాణము తో ఆం|ధుల చరి|తయం దొక నూతన 

శకము [పారంభమగుచున్నది. 

ది. చేం. శీ. 

ఆంధ్రదేశపు ఖనిజసంపద 1: భారత దేశములో 

ఖనిజనంపద ఎక్కువగా గల రాష్ట్రములలో ఆంధ 

[పదేశళ మొకటి. ఇచ్చట ముఖ్యముగ మాంగనీను 

(Manganese-ore), అభకము (Mica), కట్టడపు రాళ్లు; 

సీమెంటుకు సున్నపురాళ్ళు (Lime-stones), రాతినార 

(Asbestos), ముగ్గురాయి (Barytes), లభించును. పటి 

తరువాత ఖనిజరంగులు, - తెల్లనుద్ద (White-clay), 

రాచ్చిప్పరాయి (Steatite), [కోమెట్ (Chromite), 

పలక రాళ్ళు (Slates), పలుగురాయి (Vein Quartz), 

ఫుల్ స్పార్ (Felspar), (గాథైట్ (Graphite), చెప్పదగి. 

నవి. ఇవికాక, ఇనుము, కయనై ట్ (201069), సిల్లిమ 
నె ట్ (Silimanite), మోన జె ట్ (Monajit®, ఇల్ మ 

నెట్ (11040169, గంధకము మున్నగునవి న్వల్పముగ 

దొరకును. 18వ శశాబ్దమువరకు ఆంధధ్యపదేశము 

నుండియే, [పపంచపు "మా క్కెటులలోకి వజములు ఎక్టు 

వగ వచ్చుచుం డెడివి. జగ్మత్పసిద్ధమగు 

హోప్, పిట్ లేక రీజంట్ వజములు ఇక్కడ దొరకి 

నవే. అనంతపురము, చిత్తూరు జిల్లాలలోని బంగారు 

గనులనుండి ఈ శతాబ్దములో నుమారు. 1,85,800 

జొన్సుల బంగారు లభించినది. ఈ రాష్ట్రములో 1964 

వరకు రూ. 17,00,00,000 ల విలువగల ఖనిజములు 

[తవ్వబడినను, వీటి నిధులు ఇంకను అధికముగ తరుగ 

లేదు.. 1946 నుండి 54 వరకు వటా సగటున 

రూ. 1,08,00,000 విలువగల ఖనిజములు ఇక్కడ 
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ఉత్ప త్తిమయైనవి. తగు పరిళోధనవలన ఆం|ధలో ముఖ్య 
ముగ బగ్గు, బంగారు, వ[జములు, కురువిందము 

(Corundom), గ్లాసు ఇనుక, రాగినిధులు కనుగొనబడి, 

ఖనిజోత్స త్తి పెరుగు సావకాశమున్నది. 
లన్నియు, ఇంతవరకు ఎక్కువగ పర చేళములకును, కొంత 

వరకు ఇతరరాస్ట్రములకును ఎగుమతి యగుచున్నవి, 

వీటిని ఆధారము చేసికొని, ఆం|ధలో అనేక పరిశ్రమలు 

నెలకొల్పవచ్చును. 

ఖనిజములనుండియే మనము వాడుకొను లోహా 
ములు, అనేక ఇతరవస్తువులు, పారిశ్రామిక చరిత్రలో 

[కొ త్తయుగమునకు చారితీయు అణుళ క్రియు (A101 

Power) ఉత్ప త్తి అగుచున్నది. ఈ ఖనిజములు, ఖనిజ 
మి|శమములగు రాళ్ళలో కొన్ని చోట్ల నిధులుగ నేర్పడి 

నవి. మరికొన్ని చోట్ల రాళ్ళలో తక్కు_వపాలున్న ను, వీటిని 

భౌతిక పద్దతిచే నంశేం|దీకరించి, లాభక రముగా విడదీయ 

వచ్చును. ఆంధధలో మాంగనీను, అభకము, |క్రోమైటు, 

(గాథైట్ నిధులు సృటమయ విభాజీయ శకిలలలోను 

(Crystalline Rocks and 35001169), రాకినార, ముగ్గు 

ఈ ఖనిజము 

రాయి, సున్నపురాళ్ళు, రాచీప్పరాళ్ళ నిధులు, కడవ 

కర్నూలు, యుగములలో సము[దమునందేర్పడిన రాళ్ళ 

లోను గలవు. . మొదటివి సము[దతీరపు జిల్లాలలోను, 

పశ్చిమ దజీణ నరిహాద్దులలోను, రెండవరాళ్ళు పశ్చిమ 

జిలాలలో పెక్కు. భాగములలోను, వ్యాపించి యున్న వి. 
య 

ఈ దిగువ అం(ధలోని ఖనిజసంపద న్థూలముగ వివ 

రింవబడినది. వీటి నిధుల పరిమితి శెలిసినంత వరకు తెలుప 

బడినది. 

మాంగనీసు : భారతదేశములో 1900 కు పూర్వము 

మాంగనీసును శ్రీకాకుళం జిల్లాలో స (తవ్విరి. ఇక్కడ 

"పెద్ద నిధులు చీపురుపళ్లె తాలూకాలో కోడూరు, గర్భ, 

మున్నగుచోట్ల. నున్నవి. ఒక్క కోడూరు నిధులలోనే 

2 లతల టన్నుల ధాతువు (019) కలదు. వీటిలో మాంగ 

నీను నూటికి 47 పాళ్ళు, గర్భ నిధులలో ఏ పాళ్ళు, 

అన్నిటిలో సగటున 2 పాళ్ళు కలదు. ఈ నిధులు, 

మాంగనీను ఖనిజములు అధికముగాగల కోడూరట్ 

(Kodurite) రాళ్ళ శై థిల్యమువల్ల నేర్పడినవి. వీటిలోని 

ఖనిజమును భౌతికపర్ధతులచే సంశకేం|దీక రించి దీనితో 



ఆం(ధ్రదేశపు ఖనిజసంపద = 

కూడిన భాస్వరమును (Phosphorus) పరిమితిలో నుంచ 

గలిగినచే [తవ్వదగిన నిధులు అధికమగుశుగాక, దీని 

ధరకూడ పెరుగగలదు. భారతదేశములో ఉత్ప త్తియగు 

మాంగనీను చాలభాగను వరదేశములకు ఎగుమతి యగు 

చున్నది. కొంత ఉక్కుపరి శ్రమలలో ఫెర్రో మాంగనీసు 

(Ferro - Manganese) అను లోహామి[ళమముకును, 

మరికొంత గ్లాను పరిశ్రమలోను, డై_బాటరీలలోను 

వాడు డయాశకె_ డ్ (Dioxide) ను చేయుటకును, విని 

యోగించుచున్నారు. 

ఆ|భ్రకము (Mica) : అ|భకపుగనులు నెల్లూరుజిల్లాలో 

ముఖ్యముగ రాపూరు, గూడూరు, పొదలకూరు, ఆత్మ 

కూరు, కావలి, పరినరాలలో నున్నవి. పెక్కుగనులు 

500 అడుగులలోతు మించినవి. పూ గనిలో 900 అడుగుల 

లోతున పనిచేయు చున్నారు, ఇకుడ మస్కొ_వై_ట్ 

(Mus-covite) రకపు అభకము, అక హోకాళ్లెండ్ విభా 

జీయశిలలను (Mica and 8000016066 Schists) చొచ్చిన 

పెగ్మమైట్టు అను (Pegmatites) వెడల్పగు నాళ ములలో 

(17499) పు స్హకములరీతిని దొరకును. పెగ్మమైట్లు పలుగు 
రాయి, ఫెల్స్పార్ , అభకముల సమూహము. వీటిలో 

కొద్దిగ, టూర్మలీన్ (Tourmaline), గాన్నిట్ (Garnet) 

అప శాట్ (Apatite) 2868ల (Beryl), జిర్కాకా (Zircon), 

ఖ నీిజములుండవచ్చును., ఈ రాతిలో అభకమం;) నూటికి 

నుమారు 6 పాళ్ళుండి (తవ్వినమీద అమ్మదగిన భాగము 

ఒక్క పాలు తేలును. అభకపు స్తకనులు కొన్ని అంగుళ 
ములనుండి కొన్ని అడుగుల వరకు వెడల్పు గలిగి 

యుండును. పలుచని రేకులు రంగులేనివై యుండును. 
నెల్లూరు అభకపు స్తకములు ఆకువచ్చవన్నె గలిగి 

UG మెకా” అని ేరుపొందినవి. వీవోర్ లో దొరకు 

“బెంగాల్ రూబీ” అను ఎరుపువన్నెగల అ|భ్రకము ఇచ్చట 
కొన్నిచోట్ల స్వల్పముగ లభించును. ఈ చెగ్మకైట్లు 60 
మైళ్ళ పొడవున 15. మైళ్ళ వెడల్పున గూడూరు, 
నెల్లూరు, : నై చాపురము, ఉదయగిరి మున్నగు పట్టణ 

(పాంతములలో వ్యాపించి యున్నవి. ఇవి సాధారణ 

ముగ 1000 అడుగుల పొడవు, నూరు అడుగుల వెడ 

ల్పును మించవు. చిన్న మస్కోవై ట్ నిధులు కృష్ణాజిల్లా 

తిరువూరు తాలూకాలోను, ఫ్లొగొ పై ట్ (00180010) 

రకము విశాఖ పట్టణం జిల్లాలోని కూడియా, మాజీ 

గూడెం, బొ రా మున్నగుచోట్ల కలవు. 

అ|భకములో వేడి, విద్యుత్తు |పవహింపదు గనుక 

దీనిని ఎన్నో రీతుల - వాడవచ్చును. భారత దేశములో 
ఉత్ప త్తియగు అభకములో 60, 70 వాండడ్ వెయిట్లు 
(లె-లిక్ టన్నులు) తప్ప శేషించిన దంతయు వరచేశము 
లకు ఎగుమతి యగుచున్న ది. అం|ధలో అ|భకపు రేకుల 

నుండి మైకనైటును (0410201090 చేయ మొదలిడినచో 
అభకోతృ త్తి తిన్నగ సాగుచుండును. కాని ఇది ఛారత 
దేశములోని విద్యుత్చరికర పర్మిశమలవె నాధారపడి 
యున్నది. 

కట్టడపురాళ్ళు (Building stones) :. సృటమయ శిల. 

లన్నియు గట్టి కట్టడపురాళ్ళు. వీటిలో సృటికము 
(Quartz), ఫెల్స్పార్, సనూవత్మముగ ఇతర ఖనిజముల 

కణములతో నిండిన లేతరంగు రాళ్ళగు |గానైట్లు 
(Granites), అనంతపురం, 

కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు, గుంటూరు, కృష్ణా 

జిల్లాలలోను, గాన్నెట్ (Game) ఖనిజమువలన వర 

చుక్కలుగల ఖోండలై ట్లు (1016211605), పైపరన్తీ౯ 

(Hypersthene) ఖనిజముల వలన కంచువాగుగల చారో 

కెట్లు (Charnokites) (శ్రీకాకుళము, విశాఖ పట్టణము, 

గోదావరి, కృష్టా జిల్లాలలోను కట్టడములకు వాడబడు 

చున్నవి, ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ భవనములను ఖోండ 

లైట్టతో కట్టిరి. విశాఖపట్టణముజల్లా, అనంతగిరి, 

మాడుగుల (వాంతమునను, గుంటూరుజిల్లా పల్నాడు 

లోను పలురంగుల చక్కని పాలరాళ్ళు దొరకును. 

పశ్చిమజిల్లాలలో కడప*కర్నూలు సహంతులకు (0౮౪664. 

pak and Kurnool Systems) చెందిన క్వాష్టుకె ట్లు 

(Quartzites), ఇసుక రాళ్ళు, లై ౦స్టోన్లు విరివిగా వాడు 

దురు. కడపజిల్లాలో అణిమల, గండికోట, కర్నూలు 

జిల్లాలో  రామల్లకోటవడ్డ అద్భుత శిల్పకళాచాతుర్య 
మును చూపించు చేవాలయములను క్వార్డుజెట్లు, ఇసుక 
రాళ్ళతో కట్టిరి. లైం స్టోన్సలో పొరలులేని పెద్ద బండ 

లను గోడలకు, “నాపరాళ్ళ”ను పలుచని చపటలను. 

నేలపై పరచుటకు, అరుదుగ మిైలకు నుపయోగిం 
తురు. కొన్నిచోట్ల రాతి దవము (342802) నుండి ఘనీభ 

నెనులు (౮౬615563), 
య 
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నామ 1 క్వాం ఐిటులో చెక్కిన స్తంభములు 
సంగ మేశ్వరస్వామి దేవాలయము. 

- అణిమల (కడప జిల్లా) : 
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సారం 

3. నల్లరాతి (ట్రాప్) తులసికోట. 

రామల్లకో ట (కర్నూలు జిల్లా. 

వించిన నల్లని సృటమయ శిలలగు [టావ్ (Trap) లను 

కూడ వాడుదురు. రామల్లకోట 'దేచాలయములోని 

తులసికోట (టాపులో చెక్క_బడినది. 

పీమెంటుకు సున్నపురాళ్ళు (Lime-stone for cement):- 

సీమెంటు పరిశ్రమలో టన్నుకు 1'4రి టన్నులు సున్నపు 

రాళ్ళు కావలెను. కీషుంటు కువయోగపడుటకు, సున్నపు 

రాళ్ళలో సున్నము (Lime) 48 శాతము; సిలికా 

(Silica) 14-5 శాతము, లోహోమ్లు జనిదములు (Iron 

Oxides) 1:5 శాతము, అల్యూమ్నా (Alumina) 8-5 
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బొమ్మ 2. సున్నపురాతి శిల్పములు 

చెన్నకేశ్వరస్వామి దేవాలయము. 

పుష్పగిరి (కడప జిల్లా.) + 

క... న... తతర ల ప sine TCDD 

న. / 
న యం! న / స్ట ్య 

- గ ట్ సస (1 ర. 
శ క... 

న 
క ఏ 

బొమ్మ క. నాపరాతిగని. 

నిడుజువ్వ్ (కడప జిల్లా. 

శాతము వాళ్ళు నుమారుగా ఉండి, మెగ్నీపియా 

(Magnesia) 2-6 కు మించరాదు. కర్నూలు సంవాతికి 

చెందిన సున్నపురాళ్ళు కడపజిల్లా కమలాపురం "తాలూ 

కాలో 64 కోట్ల టన్నులు, జమ్మలమడుగులో 800 

కోటు, కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంట్ల తాలూకాలో 500 
౧ ap) యా 

కోటు, బంగనపలైలో 66 కోట్లు, (దోణాచలములో 
౧m ౧m ౧m 

శీర్ కోట్లు, కర్నూలులో 125 కోట్లు, నందికొటూ_ 

రులో 17 కోట్లు టన్నులున్నవి. గుంటూరు కృష్ణా 

జిల్లాలలో కృష్ణ కిరు పక్కల యందును, గోచావరి 
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లోయలోను, సీమెంటు కుపయోగపడు సున్న వురాళ్ళు 

చాల గలవు. గుంటూరు జిల్లాలో మంగళగిరి మున్నగు 

చోట్ల (తవ్వు కంకర నీమెంటు పరిళశమలో వాడ బడు 

చున్నది. వీటి నాధారము చేసికొని ఆం|ధలో సీమెంటు 

పరిశ్రమ ఎక్కువగా అభివృద్ధి కాగలదు. ఈ పరి[ళమలో 

టన్నుకు 042 టన్నులు కావలసిన బొగ్గు సింగరేణి 

నుండిగాని, తూర్పు రాష్ట్ర ముల బొగ్గుగనుల నుండిగాని 

తెప్పించుకోవలసి వచ్చును. 
సీమెంటులో 4 శాతముగల పారళోఠము (Gypsum) 

నెల్లూరు జిల్లాలో సుళ్ళూరువేటవద్ద పులికాటు సరస్సు 

నానుకొని నూరుమైళ్ళ వై శాల్యముగల పల్లపు భూమిలో 

చాలమేరగలదు. ఇచ్చట దీనిక శోధించబడిన 20 చద 

రపు మైళ్ళలో పతి అడుగు లోతునకు 10 వేల టన్నులు 
గలదని లక్క పయబడినది. 

ర్వ్లి శాతముకన్న ఎక్కువ నున్నము ఉన్న గుల్తరాయి 

(0౭10286023 Tufa) అనంతపురం జిల్లాలో కోన 

రా మేళశ్వరస్వ్యామి వద్ద 8 లతల టన్నులు, మెత్తని 

పొడి కర్నూలుజిల్లా బంగనప ల్ల తాలూకాలో నందవరం, 

పల్కూూరు, రామతీర్థం వద్ద ర'ర లతల టన్నులు కలదు. 

ఇది గ్లాను, పింగాణి, ఖటికము (Calcium) రసాయన 

వరి|శములలోన్కు ఇనువ కొలుములలో ధాతువును కర 

గించుటకును ఉపయోగవడును. 

రాతినార (43065103) :. రాతినారలో క )జొమెల్ 

(Chrysotile) అను _మృదువగు రకము, (టిమొల్రైట్ 
( Tremolite ) అను విరుసగు రకమును గలవు. వీనిలో 

విద్యుత్తు, వేడి |పసరింపవు గనుకను, దీనివై అమ్హములు 
పనిచేయవు గనుకను, కై 9జొమైల్ నిప్పు అంటనిబట్టలకు, 
(టిమొుల్రైట్ నిప్పు అంటని రంగులు, సీమెంటు శేకులు, 
స్విచ్ బోర్డులు మున్నగువాటికి వాడబడు చున్నవి. 

ఆం(ధలో 3 9జొమైల్ నిధులు మాతమే ఇంతవరకు 
కనుగొనబడినవి. ఇవీ కడపజిల్లా పులివెందల. తాలూ 

కాలో లింగాలనుంచి (బాహ్మణవళల్లి వర కున్న 7 
మైళ్ళలో, చిన్నకుడాల, [బాహ్మణవశ్లె పరినరాలలో నే 

కనీనము 2,56,000 టన్నులు, కమలాపురం తాలూ 
కాలో రాజుపాలెం వద్దను, కలవు.. ఇవి వేంపల్లె సున్నవు 

రాళ్ళలో (టాప్ పొరల  నానుకొని 7 అంగుళముల 
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లోపు మందముగల నాళములుగ నేర్పడియున్నవి, నార 
నాళముల కడ్డముగ 0.8 అంగుళములోపు పొడవుగ 

నుండును. ఈనారనుండి బట్టల నేత పరిళోధీంచ దగినది" 

ఇది ఎక్కువ భాగము (పాంతీయ సీ మెంటురంగ్ప పరి 

శ్రమలలో నువయోగవడగలదు. 

ముగ్గురాయి (Barytes) :_ మన దేశములో కెల్ల పెద్ద 

ముగ్గురాతి నిధులు అనంతపురం జిల్లాలో కొండవళ్లె, 

నెరజాముపవళ్లి, ముత్సుకోట, కడపజిల్లా పులి వెందల 

తాలూకాలో కొత్తపల్లె, శాళ్ళవల్లె, నందిపళ్లి, వేముల, 
కర్నూలుజిల్లా [దోణాచలం తాలూకాలో ఎ(రగుంట్ల, 

గట్టమానికొండ, బలపాలవ ల్ల, బుక్కాపురం- బోయన 

పల్లి, రహిమాన్ పురం, రామాపురం, వలనల, వాొస్సేకా 

పురంవద్ద వేంపల్లె నున్నపురాళ్ళలోను, వాటిలో చొచ్చిన 
(టాప్ పొరలలోను, అడ్డదిడ్డముగ వ్యాపించిన నాళము 
లుగ, పలుగురాతిలోకూడి చెద్ద నె రెలను (Fissures) 

నింపుచును ఉన్నవి. కొన్ని నిధులు 80 అడుగులు వరకు 

వెడల్పుండినను, నాళములు 7 అడుగుల మందము 

మించవు. వీటి వెడల్పు కొద్ది దూరములోనే పెచ్చు 
తగ్గులగుచు, ఇవీ అంతమగుచుండును. ఇక్కడ లభించు 

ముగ్గురాయి 80 పాళ్లు లేత ఎరుపు వన్నెగలిగి 
యుండును, తెల్లని ముగ్గుఠరాయి రంగులకున్తు వన్నె 

గలది నూనె (Petroleum) చఛావులలోను విరివిగా వాడ 

బడుచున్నది. మంచు తెలుపు ముగ్గు రాయి "బేరియం 

(Barium) రసాయనముల కుపయోగపడును. ఆంధలో 
ముగ్గురాయి రంగు, బేరియం రసాయన పరిశమలను 
పోషించగలదు. 

ఖనిజరంగులు (0౮౦0169) :. ఎ్మరసుద్ద (Red Ochre) 

నిధులు శతెల్లసుద్ద, వచ్చసుద్ద (Yellow Ochre) లో గూడి 

కడపజిల్లాలో నందలూరు, కర్నూలు. జిల్లాలో బేతం 

చర్లవద్ద నుద్ద రాళ్ళలో కలవు. ఎజ్జసుద్ద విశాఖపట్టణం 

జిల్లాలో అరకులోయలోను, గోదావరిజిల్లాలో కొవ్వూరు, 

రాజమ హేందద్రవరం |[పాంతమునకూడదొర కును. మె త్తని 

ఎరలో వామ్లజనిద ము (RedOxide) కడపజిల్లాలో చాబలి 

వద్ద, కర్నూలు జిల్లాలో రామల్లకేట, వెల్టుర్తి పాంతము 

లోను ఇనుపరాళ్ళతో కూడియున్న ది. పచ్చసుద్ద నిధులు 
కర్నూలుజిల్లాలో ఉయ్యాల వాడవద్ద క్షి లక్షల టన్నులు 



శఇలనుదతో కూడి రామల కోటవద్ద 3కే లతల టన్నులు, 
౧౧ oo గు టి 

బేతం చర్ల వద్ద 18 లతల టన్నులు, అంబాపురం వద్ద 

20 లతల టన్నులు కలవు. కడపజిల్లాలో మీట్టమీదపల్లె, 
య ౬ య 

ఉప్పలపల్లై వద్దకూడా పచ్చసుద్దనిధు లున్నవి. ఈ ఖనిజ 

రంగుల నువయోగించుచు, ఆం|ధలో రంగు పర్మిశమ 

అభివృద్ది చెంద గ లదు. 

తెలసుద (White Clay) :. తెల సుద్ద కడపజిలా రాజం 
ae) స ౧ D౨ లా 

చేట తాలూకాలో అనంతరాజుపేట, హ_స్తవరం, చిన్న 

వోరంపాడు, భాకరాపేట, కోడూరు, నందలూరువద్ద 

15 లతల టన్నులు, కర్నూలు జిల్లాలో పేమ, రాముల 
య య 

కోట, బేతంచర్ల ెబిగలవద్ద 20 లతల టన్నులు కలదు. 

ఇది 1,200° సెం. నుంచి 1,800 నెం. వేడికి కరుగును. 

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పుణ్య మతం జగ్గం పేట, 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ద్వారకా తిరుమల, నెల్లూరు 
' ౧౧ య 

జిల్లాలో జానకమ్మ పెట, నరసాపురంవద్ద కూడ పెద్ద నిధు 

లున్నవి. ఇవన్నియు నుద్దరాళ్లు, శై థిల్యమువెంది ఏర్పడి 

నవి. ఈనుద్దనిధులు ఆం|ధలో జాడీ, పింగాణి పరిిశమ 

లను పోషించగలవు. 

17/0 సెం. వేడికికూడ కరుగని చైనా సుద్ద (kaolin) 

నెల్లూరు జిల్లాలో (పభగిరి పట్టణము, వడ్ల పూ డివద్ద 

పెగ్మమైట్లలోని "ఫల్ఫ్స్బార్ కాలగతిన రాసాయనిక 

పరిణామముచెంది, కొంత ఏర్పడినది. విశాఖపట్టణము 

జిల్లాలో కొన్ని చిన్న నిధులున్నవి. చై నాసుద్ద పింగాణి, 

బట్టలు, కాగితముల పరిశ్రమలలో వాడబడుచున్న ది. 

రాచిప్పరాయి (5182419 :. రాచిప్పరాయి టాల్. 

(Talc) అను ఖనిజముతో చాలభాగము నిండియున్నది. 

దీని ఉపయోగము దీనిలోని టాల్క్పరిమితివై నాధార 

పడీ యున్నది. రాచిప్పరాయినిధులు ముఖ్యముగ అనంత 

పురంజిల్లాలోజూల కాలువ, కర్న పూడి, తాబ్దులా,కర్నూలు 

జిల్లాలో ముద్దవరం, ముసలయ్య చెరువువద్ద నెరెలై చెద 

రిన వేంపళ్లై సున్నపు రాళ్లలో గాని, వాటిలో (టావ్ రాళ్లకు 

సమీపమునగాని కలవు. రాచిస్పరాయి నెల్లూరు జిల్లాలో 

ఎడవలి, జోగివలై [(శోతియం, గుంటూరు జిలాలో 
౧m ౧౧ వ్ 

కొన్నిచోట్ల, సృటమయ విభాజీయ శిలలలో దొరుకును. 

దీనిని రా చిప్పలు, బొమ్మలు, పౌడర్ల కే కాక, రంగులు, 

సబ్బులు, విద్యుత్ పింగాణి, రాతి నారపలకలలోను, 

ర చ దబ్బు జుంణటణులయిట - & 

వినియోగపడును. జూలకాలువవద్ద లభించు మేలైన 

“లావా” రకవు రాచిప్పరాయితో కిడియోా శ్రులివిజ్ఞన్ 

మున్నగువాటిలోవాడు విద్యున్ని రోధక పరిక రములను 

చేయవచ్చును, 

క్రోమైట్ (౮౦11ల) :.ఇండ్లలోవాడుకొను స్టెయిన్ 

లెస్ స్టీల్ (Stainless Steel) లో నూటికి 18 పాళ్ళున్న 

[కోమియం (Chromium) లోజాము [కోమెట్ నుండి 

లభించును. |కోమైట్ నిధులు కృష్ణాజిల్లాలోని కొండపళ్లె 

కొండలతో వె రాక్సేన్ (Pyraxene ఖనిజముతోనిండిన 

ఇరాక్సీవై ట్ (Peroxenite) రాళ లో నాళములుగ 

నున్నవి. అచ్చటచ్చట ఖనిజశరేణువులు రాతిలో వెదజల్లి 

గూడ నున్నవి. ఈ రాతిలోని ఖనిజము అమ్మదగునట్లు 

చేయుటకు, దీనిని పొడిచేసి వాలుకట్టడములసై (ప్రవహింప 

చేసిన నీటిలో ఖనిజభాగమును సం శేం|దీకరించుదురు. 

[కో మెట్ తో ఇనుపకొలుములకు లోవై పుపేర్చు ఇటుకలు, 

తోళ్ళను శుభ్రపరచుటకు  రసాయనములు, లోవా 

మి|శమములు చేయుదురు. కృష్ణాజిల్లాలో |కోమైట్ 

నిధులు చాల యున్నవని తేలిన, (కోమెట్ రసాయన 

ములను చేయపూనుకోవచ్చును. 
పలకరాళ్ళు (Slate) :. పలకశాళ్ళు కర్నూలు జిల్లా 

కంభం తాలూశకాలో చిన్నవో బనామనివ ల్లైనుండి మార్తా 

పురం తాలూకాలో నాయుడువళ్లి, సెద్దయాచవరం 

మీదుగా మల్ల వేటవరకు 24 మైళ్ళ పొడవు 2 మైళ్ళ 

వెడల్పుగల (పొంతమున చిన్నచిన్న నిధులుగ నున్నవి. 

ఇవి సాధారణముగ 10 అడుగులపొడవు మించవు. పలక 

రాళ్ళు గుజ్జపు శాల, గణపవరం అడవిలో కూడ కలవు. 

ఈ గనులను [త్రవ్వవలసినరీతి తెలియనందున నూటికి 90 

పాళ్ళు, పలకరాయి చిన్నచిన్న ముక్కాలయి వృధా 

యగుచున్నది. ఈ నష్టమును కొ _త్తపద్దతులతో తప్పించుట 

యవన రము. ఇవి బడి పలకలు, బలవములు, రంగుల కే 

కాక, [గానైట్ లోవోన్లుజనిదములు లేని దట్టమగు రాళ్ళు 
విద్యు న్నిరోదక పరికరములను చేయుట కుపయోగ 

పడును. 

పలుగురాయి (౮3259), 'ఫెల్స్బార్ (Felspar), చవిటి 

సోడా (Saline Efflorescence) = పలుగురాయి 
ఖై 

"ఫల్స్బార్ నెల్లూరుజిల్లా అ[భకపు గనులవద్ద వేలటన్నులు 
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ఆంధ్ర దేశపు ఖనిజసంపద = 1 

వదలి వేయబడుచున్నవి. 

జిల్లాలలోను గలవు. వీటిని వాడినచో గూడూరు గ్లాను 

పింగాణి పరి|శమలు సెంపొందగలవు. గాను కుపయో 

గించు 10 అడుగుల మందపు తెల్లటి ఇసుకపొ రయొ కటి 

గుంటూరుజిల్లాలో ఏరాల నమీపమున శకి, 8 అడుగుల 

లోతులో కలదు. ఇది 9 మైళ్ళ పొడవున, 2 ఫర్హాంగుల 

వెడల్పున వ్యాపించియున్నది. ఇట్టి పొరలు సము ద 

ఫీరముపొడవుననున్న ఇసుకలో అనేకచోట్ల బయలుపడు 

అవకాశము కలదు. గ్లాసు పరి|శమలో టన్నుకు పావు 

టన్ను వాడబడు సోడా, చిత్తూరుజిల్లా కాళహ 

పలుగురాతినాళములు అన్ని 

సి 
pr] 

స్థలమునుండియు, గోచావరి డెల్టాలో అమలాపురం, 

జగ్గన్న పేట, క వితం, ర్యాలి మున్న గుచోట్లను, తాటి. 

పాకవద్ద బావిశై వేసిన ఒక 0 అడుగుల బోరింగు 

నుండియు, పీేన్ (Methane) అను బొగ్గువాయువు 

వెడలుచున్నది. గోదావరిలోయలో 2 వేల అడుగుల 

బోరింగులతో బొగ్గుకె శోధించి, విరివిగా నున్నట్లు నిరూ 

పించగలిగిన, అది పరి|శమల అభివృద్ధికి తోడ్పడును. 

తాలూకాలోను, కర్నూలుజిల్లాలో ముక్కమళ్ళ, సోపి ' 
౧౧ 

దేవిపల్లె, కాళి నెప ల్లైవద్ద, అనంతపురం, గుంటూరుజిల్లా 

లలో కొన్నిచోట్ల చవుడుగ పొంగుచుండును. కాళహా స్తీ 

తాలూకాలో పొంగు సోడాను గాజుల పరి|శమలో ఏని 

యోగించుచున్నారు. ఈ [(పాంతాలలో పటా ఎంత 

ఉప్పు లభించునది తెలిసికొనుట యవసరము. పలుగు 

రాతితో ఉక్కుకొలుములకు లోన “పేర్చు ఇటుకలు, 

[పయోగశాలలలో (Laboratories) వాడు పాతలను 

చేయుదురు. దీనిపొడితో మెరుగుకాగితములు చేయుదురు. 

(గ్రాఫెట్' (Graphite) :. ెన్సిళ్ళ ములికికి యంత 

ములలో కం చెనగను వా జెడు (గాఖెట్, లేక మెరుగు 

మట్టినిధులు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సాలూరు, శేసర, 

విశాఖపట్టణం జిల్లాలో చర్జోపాలెం, కాశీపురం, తూర్పు 

గోదావరి జిల్లాలో కొత్తాడ, మరిన్ పాలెం, వెలగలపల్ల, 

ఊట్ల, కలత నౌరు, వేటకొండ మున్నగుచోట్ల, పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లాలో ెడ్డిబోదేరువద్ద, ఖొండలై ట్, 

[గానైట్ నై సులలో నాళములుగ నున్నవి. వీటిలో 

కొన్ని నిధులను అప్పుడప్పుడు పనిచేయుచువచ్చిరి. ఏటి 

బంగారము (0౮౦16) :. బంగారు గనులు అనంతపురం 

జిల్లాలో రామగిరి, రామాపురం, వెంకటాంపలై, చిత్తూరు 

జిల్లా కంగుండి తాలూకాలో చిన్నప్తికుంట, లిన 

న_త్తమునొద్ద ఛార్వాడ సంహాతికి చెందిన క్లొరెట్ 

(Chlorite) వోన్ బ్లెండ్ విభాజీయ శిలలలో కలవు. విన 

న త్తం, చిన్నప క్తికుంటవద్ద కొన్ని రాళ్ళలో బంగారము 

చిన్నటన్నుకు (2,000 పొనులు) సుమారు 4 సెన్ని 

వెయిట్లు (dt), అనగా శ్వ తులం (16 చిన్నాలు, లేక 

214 వాల్లు) కలదు. ఈ [పాంతములు (శోద్ధతో పరీ 

అన్నిటికి సమీవముననుండు స్థలములలో ఖనిజమును. 

సం ఇం దించు సాధనము లేర్పురచి, (గాథైట్ మూనలు 

మున్నగునవి చేయ పూనుకోవచ్చును. 

బొగ్గు (Coal) :. గోచావరిలోయలో లింగాల, గవిరి 

'దేవిపేట, జెడదనూరు, జంగా రెడ్డిగూ డెం [పొంతమున 

బోరింగులవలన గోండ్వనరాళ్ళల్లో పలుచనిబొగ్గుపొరలు 

కొన్నిచోట్ల కనిపెట్టబడినవి. కాని ఇచ్చట ఎంతబొగ్గున్నది 

నిరూపింవబడ లేదు. కృష్ణాజిల్లాలో కోనవద ఒక ఊబ 
రొ (౧0 (గ 
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కీంపదగినవి. రాళ్ళ శౌ థిల్యమువలన బంగారు "రేణువులు 

విడివడి, తుంగభదా కృష్ణా నీటి ఉరవడిలో కొట్టుకొని 

వచ్చి, ' కొన్నిచోట్ల ఒండులో నిమిడియున్నవి,. ఈ 

ఒం|డులో ఘనగజముకు కి (గెయిన్లు అనగా అరచిన్నము 

లేక శి వాల్, బంగారమున్నచో, దీనిని లాభకరముగ 

తీయవచ్చును. 

నములు (Diamonds) :. ఆరవ శతా బ్దమునుండియు 

ఆం|ధపదేశ మునకు రత్నగర్భయని పరు. (ప్రపంచము 

లోని గొప్ప వజములు ఎక్కువగ ఇచ్చట లభించిన వే. 

కోహినూర్ , హోప్ వజములు దొరికిన కొల్లూరుగనుల 

వద్ద 1652 లో 60 వేలమంది పనిచేయుచుండిరట. ఫిట్ 

లేక రీజంటు వజము పరిటాల గనులభో దొరికినది. 

[గానైట్ నైస్ (ప్రాంతమగు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి 

తాలూకా, కర్నూలుజిల్లా పత్తికొండ తాలూకాలో, 

న|జకరూరు, కొంగనపల్లై మున్నగుచోట్లను, కర్నూలు 

జిల్లాలో ముఖ్యముగ బంగనిపల్లె, రామల్టకోట, రామ 

వరం పళ్లెలు, గుంటూరుజిల్లాలో మల్ల వరంవద్ద నున్న 

బంగనపల్లై గుండ్లపొర (conglomerate) లోను, కుందు, 

న్న, హింది, తుంగభ ద, కృష్ణానదుల గుండ్ల పొర 

లలో ననేకచోట్లను, వ|జపుగను లున్నవి. భ్యదాచలము 



నొద్ద గోదావరిలోకూడ రవ్వలు దొరకినవి, బంగనపళ్లె 

గుండ్రపొరనుంచి లభించిన వ్యజములు ఎక్కు వభాగము 

చిన్నవై_నను దీనికి దూరముననున్న కృష్ణానదిగర్భము 

లోను, |గానై_ట్ నై సులలోను పెద్దవజములు దెరిశవట. 

కోల్లూరు, పరిటాల గనులు గుంటూరు, కృష్టాజిల్లాలలో 

కృష్ణ ఒడ్డుననె యున్నవి. ఇప్పటికి పొతగను లున్న చాల 

చోట్ల వర్షము కురిసిన వెంటనే రన్వలు భూమిపై మెర 

యును. ఈ నదిశయ్యలలోను, గుత్తి, పత్తికొండ శాలూ 

కాలలోను, బంగనపల్లె గుండ్రపొరలోను, వ్యజములకై 

వెదుకదగిన (ప్రాంతము చాలగలదు. 

ఇనుము (1101) :. ఆం[ధలో ఉక్టుపరి|శమకు చాలిన 

లోవోన్లుజనిదము లేక హిమశై ట్ (2260ల) నిధులు 

లేవు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గము తాలూశకాలోని 

రాగికొండలలో నూటికి 60 పాళ్ళు ఇనుమున్న హిమ 

శుట్ ధాతువు 5 లతలటన్నులు కలదు. ఇది ధార్యార 

సంవాతికి చెందిన హిమమైట్ క్వార్ట్జెట్లలో ( Haema- 

tite Quartzites) నున్నది, కర్నూలుజిల్లాలో రామల్ల 

. కోట, వెల్డుర్తి |పాంతమున భూకంపములతో బద్దలైన 

కడపరాళ్ళలో ల1 నుంచి 65 పాళ్ళు ఇనుమున్న హిమ 

శ్రుట్ ధాతువు లి7 లతల టన్నులు దొరకును, ఇనుము : 

తక్కువపాలుగల చిన్న హిమకైట్ నిధులు కడవ 

జిలాలో చాబలివద్ల పులి వెండ్ల క్యార్లుజె టలోను, మాగ్న 
య a) Rap రుం య 

శుట్ కార్లు జెట్లు విరివిగా గుంటూరు, నెలూరు జిలాల 
౧. ఉడా రా ఛం ౧౧ "| 

లోను ఉన్నవి. కృష్ణాజిల్లాలో జగ్గయ్య పేట పరిసరాలలో 
దం ౧౧ "ఏ 

నేలమట్ట మునందు కూడిన పలుచని ఇనువరాళ్ళ పొర 

యొకటి కలదు. ఇక్కడ 61 పాళ్ళు ఇనుముకల హిమ 

ఈట్. ధాతువు 25 లక్షల టన్నులు దొరకును. 

రాగి (Copper), సీసము (1686) ;:. విజయనగర 

సా(మాజ్యపు రోజులనాటి పాత రాగిగనులు నెల్లూరు 

జిల్లాలో గిరి మెన వెంట, కర్నూలుజిల్లాలో గని, గుంటూరు 

జిల్లాలో అగ్నిగుండాలవద్ద కలవు, ఈ చోట్ల రాగి ఖనిజ 

మగు మాలకె ట్ (Malachite) తో కూడిన పలుగురాతి 

నాళములు వేర్వేరు రాళ్ళను చొచ్చియున్నవి. 1800 

తరువాత గరిమినబుంట గనియొ 

[ప్రయత్నాలు జరిగి కొన్ని నిమ్మల 
ఇ 

కారణముల వలన  ఆగిపోయినవి. ఈ స్థలములలో 

భూఖౌ తిక వరిళోధనలు జరుగుచున్నవి. కాని ఇంతవరకు 

లాభకరముగా [తవ్వదగ్గ నిధులున్నట్లు నికూపింపబడ లేదు, 

వెండికోకూడిన సీసగంధకిదము, లీనా (Galena), 

కడప, కర్నూలు, గుంటూరు, చిత్తూరు జిల్లాలలో కొన్ని 
తావ (౮0 

చోట్ల సూక్మముగ గలదు. కర్నూలు జిల్లా |ద్రోణాచలము 
గా లం 

తాలూకాలో చిళ్యాలవద్ద [గావ్రైట్ నెశలలో చెదరి 
2 ' ఎర, డం, ఇ డా 

వ్యాపించిన చిన్న నిధులను SU పండ్ల! క్రిందట త్రవ్వి, 

నషక రమని మానివేసిరి. *ఈ గనులున్న కొన్నిచొట్ల 
a) గు 

బోరింగులతో లోతున ధాతువెంతయున్నది తెలిసికొ 

నగును. 

కురువిందము (కొరండం), ఎజ్జరాయి (గార్నట్సు [ఎ 

కోరండం, గార్నెట్ మిక్కిలి కఠినమైన ఖనిజములు 

గనుక, వీనిని మెరుగు వనులకును, కురువిందమును 

(corundum) సానచ|కములకును, వాడుదురు. కురువింద 

నిధులు అనంతపురం జిల్లాలో అనంతపురం, కల్యాణదుర్గం, 

ధర్మవరం, హిందూపురం తాలూకాలలో అతి తారశీలల 

లోను ౮1౪౯202310 Rocks), సయనె ట్ర లోను (07690163), 

కొన్నిచోట్ల కలవని [వాసిరి. ఇవి పరీకింపదగినవి. 

ఇదివరకు హిందూపురం తాలూకాలో పరిగినుండి చాల 

ఖనిజము ఎగుమతి చేయబడినది. గార్నెట్ నెల్లూరు 

జిల్లాలో గిద్దలూరు, సై దాపురము మున్నగుచోట్ల అ|భక 

విభాజీయ శిలలలోను, తూర్పు కనుమలలో భోండలై ట్ 

చార్నొశై_ట్లలో (పవహించు వాగుల ఇనుకలోను విరివిగ 

లభించును. విద్యుత్తు చౌకగాదొరకినప్పుడు, , ఇతర పరి 

(శనులతో పాటు ఈ ఖనిజములనుండి మెరుగు పదార్థ 

ములను అధికముగ తయారు చేయవచ్చును. 

. ఇశర ఖనిజములు := 1.800 సెం. వేడిని, విద్యు త్తును 

నిరోధించు కయనై ట్ సిల్లిమనైట్ ఖనిజములు గ్లాసు 

కొలుములలోను, విద్యుత్చింగాణి మున్నగువాటిలోను, 

నువయోగపడుచున్నవి. కయనైట్ నిధులు నెల్లూరు 

*సంటూరులో కారెంపూడి సమీపమున గెలీనా ఇతర గంధకిద ఖనిజములతోకూడి, కడపసంహతికి చెందిన డోలోమైట్ లై ంస్టోన్లలో 
ag] 

(00102160 - Limestons) కెంతదూరము వ్యాపించి యున్నది. ఈచోట్ల గెలీనా లోతులో అధికముగా నుండు ఆవకాశములున్నవి. 
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ఆరిధ్రదేశపు ఖనిజసంపద = 

జిల్లాలో చుండి, ఛతం, నై చావు రంవద్ద విభాజీయ శిలలలో 

కలవు. చుండి, ఛతము నిధులలో (పతి 10 అడుగులకు 

౨ వేల టన్నుల కయనైట్ దొరకునని లెక్క వేసిరి, 

సిల్హిమనై ట్, భోండలై ట్లలో నొకముఖ్య ఖనిజము 

గనుక్క వాటిలో దాని నిధులను కనుగొను అవకాళము 

కలదు. సిల్లిమనై ట్ రేణువులు సము ద తీరపు ఇసుకలలో 

గూడ నున్నవి. 

అణుశ కి ని జనింపజేయు ఖనిజమగు మోనజైట్, 

తెల్లరంగు చేయు ఇల్మనై ట్ 2300 సెం. వేడినిపట్టు 

జర్కాన్ "రేణువులు కూడ శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణము, 

గోదావరిజిల్లాల సము|ద తీరపు ఇసుకలలో అచ్చటచ్చట 

నున్నవి, మోనశెట్ విశాఖవట్టణము, భీమునిపట్టణము 

మధ్య ఇసుకలలో కి నుంచి రి పాళ్ళవరకు కలదు. పీటిని 

ఇనుకనుండి లాభకరముగ విడదీయ వీలగు పద్ధతులు 

పరిశోధింపబడు మన్న వి. 

అల్యూమినము యొక్క. ముడిపచార్థమగు బాకె్సట్ 

(Bauxite) నిధులు విశాఖపట్టణము, గోదావరి జిల్లాలలో 

ఖోండలైట్ కొండల వైభాగమున చదునుగనుండు 

ఇష్టికాశీల (Laterites) లెచ్చశైనా కనబడు అవకాళ 

మున్నది. 

ఎరువుల కుపయోగపడు అపమైట్ (Apatite) అను 

ఫాస్ఫేట్ (Phosphate) (శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 'దేవాడ, 

గర్భం, రామభ దపురం మున్నగుచోట్ల మాంగనీను 

గనులనుండి లభ్యమగును. ఇది కోడూై ట్ రాళ్ళకు 

చెందిన ఖనిజము. సీతారామపురవునిధిలో 80 అడుగుల 

లోతులో నే 5 వేల టన్నుల ఖనిజము కలదు. అపశైైట్ 
నెల్లూరుజిల్లా వెగ్మమైట్టలో నూవ్మముగ నుండుటచే, 
అభక. గనులనుండి కొద్దిగ లభించును. 

స్పటికములు (032112 crystals) :. అన్ని జిల్లాలలోను 

శిలలలో చొచ్చిన పలుగురాతి నాళములలో అచ్చటచ్చట 
దొరకును. శుద్ధమగు పెద్ద నృటికములు శేడియో, లి 

ఫోను పరికరములలోను, చిన్నవి ఆభరణములలో రాళ్ళు 

గను వినియోగపడును, 
చవుడు (Saline Efflorescence) ;. కొన్ని స్థలము 

లలో ఎక్కువ ఉప్పుగను (5061300 chloride), మరికొన్ని 

చోట్ల ఎక్కువ బట్టలసోడాగను పొంగుచుండును. చవిటి 

ఉప్పు (Earth salt) అనంత పురముజిల్లాలో అనంతపురము, 
చెనుకొండ తాలూకాలయందు, కశపజిల్లాలో జమ్మల 

మడుగు తాలూ కాయందు, కోర్బూ లుజిల్లాలో ముఖ్య 
ముగ కంభం, కోయిలకుంట్ల తాలూకాలయందు, 

గుంటూరుజిల్లాలో నరసారావుసేట, వినుకొండ, స -్రెన 
పల్లి తాలూ కాలయందు అచ్చటచ్చట వొంగుచున్నది, 

దీనిని మాడలలో కరగించి, వడబోసి, కయ్య (మళ్ళ) 

లలో నెండనిచ్చి, శుభపరచుదురు. ఈ [పాంతాలలో 

పటా ఎంత ఉప్పు లభించునది తెలిసికొనుట అవసరము. 
గంధకము (Sulphur) :- ఇది కృష్ణాజిల్లాలో కోన వద్ద 

కొద్దిగ లభించును. ఇక్కడ ౨0౮ ఎకరాల మేర వర్దా 

కాలములో సము[దపు నీటితో నిండు పల్లపుభూముల 

లోని ఒం|డులో, నూజ్ముజీనులచే నేర్పడు గంధక కణ 
ములు 2 అడుగుల లోతువరకు కలవు. గంధక మేర్పుడు 

పరిస్థితులు ఇతరచోట్ల కలుగ జేయగలిగినచో గంధకోత్స శ్రి 

అధికమగును, 

మిక్కిలి వేడిని, విద్యుత్తును నిరోధించు మాగ్నెసైట్ 
(Magnesite) ను, కొలుములకు లోవై పు చేర్చు నిటుక 

లకు, విద్యు న్ని రోధక వస్తువులకు, సీమెంట్టలోను వాడు 

దురు. ఇది కర్నూలుజిల్లాలో ముద్దవరము, ముసలయ్య 

చెరువువద్ద రావిప్పరాతితో కూడి, వెంవల్సి సున్నపు 
రాళ్ళలో నాళములుగ దొరకును, కాని ఇది సున్నపు 

రాళ్ళతో నెక్కువగ కలిసిపోయి, లాభకరముగా విడదీయ 

వీలు కాకున్న ది. 

బెరిల్ (Beryl) := ఇది (శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జీరికి 

వలసవద్ద ఒక పెగ్మతైట్లో కనుగొనబడినది. ఇక్కడ 

సుమారు 10 టన్నుల ెరిల్ దొరకగలదు. బెరిల్ నుంచి 
తీయు అతి విలువైన బెరిల్లి యం (Beryllium) లోహము 

అల్యూమినయ ముకన్న చాల తేలికై, మిక్కిలి వేడి 

పట్టు శ క్షి, దృఢత్వము గలిగి శిథిలముకానందున, దీనిని 

లోహ మి్రమములు, విద్యుత్పింగాణి మున్నగువాటిలో 

నువయోగింతురు. 

ఈ ఖనిజనంపదనుబట్టి, ఆం|ధలో సీమెంట్టు, రంగులు, 

ర్లు 'మెకనై ట్, గాను, జాడీ, 

విద్యున్నిరోధక పరికరములు, బేరియం, కాల్షియం, 
సోడియం రసాయనములు, మెరుగు సామానులు తప్పక 

పింగాణి, 
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చేయ వీలగును, బొగ్గు, బంగారు, వజములు, రాగి, 

సీనము, కురువిందము నిధులకై. వరిళోధించవలయును, 

ఖనిజము (తవ్విన 1954 వరకు 

సంవత్సరాలు మొత్తం ఉత్పత్తి మొత్తం విలువ 

జిల్లాలు (టన్నులు (రూపాయలు 

సుమారు సుమారు 

1. అభకము 6,70876 4,45,26,670 

1892. 1954 హం[డడు 

ముఖ్యముగ నెల్లూరు వెయిట్లు* ' 

న్యల్ప ముగ కృష్ణా, సుమారు సుమారు 

విశాఖపట్టణము, (42,78,226 (ల6,15,48,£86) 

వాం, వై.) 

2. ఇనుము 

1952.54 
కృష్ణా, కర్నూలు, 8,41,529 21,71,595 

చిత్తూరు, కడవ, 

8. కయనైట్ 

1989-4854 

నెల్లూరు 8,875 1,95,479 

(2,09,098) (2,89,95,002) 

4. కాల్సట్ 

1951.54 

అనంతపురము 5,688 48,579 
(12,578) (1,47,801) 

ర్, (కోమైట్ 

1941.54 

కృష్టా 19,927 7,25,886 

(8,45,492) (1,20,28,118) 

(1,20,88,649) (8,88,60,046) (48,08,278) (2,89,86,086) 

ఆం(ధ్రదేశపు ఖనిజసంపద = 1 

ఈ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చౌక గలభించు విద్యుత్తు ఎంతయో 

తోడ్చడగలదు. 

1954 లో 

ఉత్పత్తి . విలుప ఇతర రాష్ట్రా? లలో ఉత్పత్తి 

(ట) (రు) చేయు జిల్లాలు 

బివోర్ = వాజారిబాగ్, గయ 
11,496 28,01,406 రాజస్థాన్ -_ మేబాడ్ 

హాం వె, 

(1,08,881 1,55,91,884 

హాం. వె) . 

2,48,672 14,67,864 విహార్ = సింగ్ భూం, 

ఒరిస్సా - మయూర్ భంజ్, 
కిమొకయోూడ్, కట్టక్ , 

మైసూర్ = బళ్ళారి, చిక్కు 

మాగళూరు, 

పా[చాబాదు = ఖమ్మము 

బొంబాయి అ రత్నగిరి. 

లి 1,625 

( 42,880) (/ 87,80,862) 
\ 

బివోర్ _సింగ్ భూం,మకాూం 

మెసూరు _ వపవానకొ. 

ఒరిస్సా అ మయూర్ భంజ్. 

2,284 27,408 సౌరాష్ట్ర 

(5,029) (41,728) రాజస్థా౯ -పల్కి జైపూర్ 

లా మెనూరు- హనకా, మెైనూరు, 

(45,507) (18,59,607) ఒరిస్సా-కి మొకారూడ్ కొట్టక్ 

బిహార్ = సింగ్ భూం. 

*ర0 పహూండ్రడు వెయిట్లు = 1 టన్ను = 2240 ఫౌనులు 
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ఆంధ్రదేశపు ఖనిజసంపద = 1 

ఖనిజము (త్రవ్విన 

సంవత్సరాలు 

జిల్లాలు 

6. ఖనిజ రంగులు 

1946 

_ కర్నూలు 

ఖ్ (గాఫెట్ 

1949.52.04 

తూర్పు గోదావరీ 
విశాఖపట్టణము 

8. జిప్సం 

19483 

నెలూరు 
౧౧ 

రి తెల్లసుద్ద. 

1958 

10. పలకరాయి 
1921.24,47,49 

కర్నూలు 

11, బంగారము 

18081800, 1954 

చిత్తూరు 

1910.27 

అనంతపురం 

12. మాంగనీసు 
1892-1954 

1954 వరకు 1854 లో ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉత్పత్తి 

మొత్తం ఉత్ప త్రి మొత్తం విలున ఉత్పత్తి విలువ చేయు జిల్లాలు 

(టన్నులు) (రూపాయలు) (ట్ర) (రు 

పూర్వము జిల్లాల వారీ 54,867 2 26,886 వింధ్య (పచేళ్ ల సళత్నా, 

అక్కలు దొరుకలేదు. (75,506) (6,47,189) మైసూరు = బళ్ళారి, 
-. మధ్య] పదేళ్ - జబ్బల్ పూర్, 

బ్రాంచి, 

సౌరాష్ట్ర _ గోహిల్ వాడ్. 

సుమారు 

467 49,000 200 20,000 ఒరిస్సా - బొలకగీర్, కోరా 

(6,262) (6,48,670 (1,479) (1,86,561) పుట్,  గెకాకనాల్, 

సంబల్ పూర్. 

బిహార్ - పలామా. 

198 8,910 — వ రాజస్థాన్ -బికనీర్ ,జోధ్ పూర్ 

(82,267) (2,72,650) (6,12,120) (41,59,888) మ దాను - తిరుచిర పల్లి, 

పూర్వము జిల్లావారీ 8,246 14,875 

లెక్కలుదొరక లేదు. (1,46,144) (25,20,084) 

8,512 19,015 

సుమారు 105 జె. 28,780 మెసూరు- కోలారు. 

1,85,800 1,15,45,096 (2,89,160జా ఎ) (5,62,06,814) _ హైదరాబాదు - వొట్టి 

జాన్సులు 

(98,72,898 (58,77,571,78ిర 

జొన్సులు) 

సుమారు 58,107 81,69,480 మధ్య|పచేళ్ - బొలాఘాట్,. 
భండారా, నాగపూర్ *. ముఖ్యముగా శ్రీకాకుళం, 28,54,881 10,85,68,996 (16,18,847) (19,54,17,452) 

స్వల్పముగా విశాఖపట్ట(ీ,82,76,486) (సుమారు 

ణము, కర్నూలు. 196,94,77,968) 
ఒరిస్సా-కి మొకరూడ్ ,బొనె 

బొంబాయి = పంచ్ మహాల్, 

ఉత్తర కెనరా. 
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ఖనిజము (తవ్విన 1954 వరకు - 1854 లో 

సంవత్సరాలు . మొత్తం ఉత్పత్తి మొత్తం విలువ ఉత్పత్తి విలువ ' 

జిల్లాలు (టన్నులు (రూపాయలు) (ట) (రూ 

18. ముగ్గురాయి 

1918.54 

కడవ, అనంతపురము, 9,80,229 42,81,298 18,258 2 61.879 

కర్నూలు (8,54,464) (44,01,822) (16,792) 

14, రాగి 

1926.27,892,48 వ ా 

నెల్లూరు 405 71,852 

(8,42,760) 

15. రాచిప్పరాయి 

1910.54 

కర్నూలు, నెల్లూరు, 47,684 4,10,519 722 16,7188 

అనంతపురం, గుంటూరు. (6,00,108) (1,66,51,988) (42,826) (18,28,191) 

16, రాతినార 

1924.54 

కడప 1460. 18,89,551 121.9 1,88,011 

(8,822,665) (24,92,198) (8 8 9) (2,28,784) 

17. వ|జములు | 

1909-18 — 

శతాబ్దముల పూర్వపు లెక్కలు 

_ దొరకలేదు. 

కర్నూలు 191.79 కారట్టు 1,440 

(421.49 కా.) (66,885) (1,956 కా.) (4,74,826) 

18. సమరై్స్క-ట్ 

1911-14, 17, 18, 20 

నెల్లూరు 108.6 4 668 న వ 

హాం. వె. 

(ద్రాకెట్లలోని సంఖ్యలు ఆ గడువులకు చెందిన భారత దేశపు వివరములు. 
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ఆంధ్రదేశపు ఖనిజసంపద = 

బిహార్ = సింగ్ భూం 

మధ్య ప్రదేశ్ = జబ్బల్ పూర్. 

బిహార్ - హాజారిబాగ్ , సింగ్ 
“" భూం,. 

మెసూరు = హోసన్.. 
పాదరాబాదు = కరింనగరు. * 

రాజస్థాన్ _ ఉదయపూర్, 
విహార్ -సింగ్ భూం, మకాభూం. 

మైసూర్ - హోనకా, 

బొంబాయి-బిజాపూర్ . 

వింధ్య (పదేశ్ -వన్నా. 



ఆం(ధ్రదేశపు ఖనిజసంపద - Il 

ఆంధ్రదెశపు ఖనిజసంపద 1 : తెలంగాణము : 

కృపా గోదావరీ తీరములు తప్ప తెలంగాణ మంతయు 

సృటమయ విభాజీయ శిలలతో నిండియున్నది. గోదావరీ 

వర్ణానదుల వొడుగునను గోండ్వన శిలలు, ఫీట్మి పక్కన, 

కృష్టాతీరమున, కడప, కర్నూలు శిలలును కలవు, 

గోండ్వన శిలలనుం౦ండి బొగ్గు, ఇనుప గంధకిదము, కట్ట 

డపురాళ్ళు. కొలిమినుద్ద_ కర్నూలు శిలలనుండి సీమం 

ఓటుకు సున్నపు రాళ్ళు, పాహోళాదు బండలు, కట్టడ పురాళ్లు, 

తెల్లసుద్ద, పలక-- నృటమయ విభాజీయ ఇిలలనుండి కట్ట 

డపురాళ్ళు, ఇనుపరాళ్ళు, పలుగురాయి, ఫెల్సార్, 

రాచిప్పరాయి, సశ్చెన్ టీకా, [కోమెట్, గగాఫవైట్, అభ 

కము, మెరుగుడు ఖనిజములు, సీనము, రాగి లేట 

రేట్లనుండి ఖనిజపు రంగులు లభించుచున్నవి. 1954 లో 

తెలంగాణమునందు ఉత్స త్తియెన ఖనిజముల ' విలువ 

సుమారు లి'లి4 కోట్ల రూపాయలు. దీనిలో బొగ్గు విలు 

వయే రు. శి'16 కోట్లు. ఇచ్చటి ఖనిజసంపద దిగువన 
సూచింవబడినది. 

బొగ్గు (Coal): వర్ధా గోచావరీనదుల వెంబడి తెలం 

గాణములో 8,600 చదరపు మైళ్ళు వ్యాపించిన గోండ్వన 

శిలలయందు బాగ్గపొర లనేక [ప దేశములందు కనుగొన 

బడినవి, కాని ఈ రాళ్ళలో బొగ్గు ఎంతయున్నది నంపూ 
ర్లముగ పరీకింపబడ లేదు. ఖమ్మముమెట్టుజిల్లా పాల 
వంచ తాలూకాలో కొత్తగూడెం, ఇల్లిందల తాలూ 

కాలో సింగరేణి, ఆదీలాబాదుజిల్లా ఆసీఫాబాదు తాలూ 

కాలో తాండూరు గనులనుండి బగ్గు విరివిగా (143 

లతల టన్నులు) ఉత్ప త్తి యగుచున్నది. ఈగనులయందు 

15 వేలమంది కార్మికులు పనిచేయుచున్నారు. ఈ పాంత 

మున సుమారు 100 కోట్ల టన్నులు బొగ్గు గలదని 
లెక్క వెసిరి. ఈ బొగ్గు ఉక్కు పరి|శమలో (పస్తుతము వాడ 

బడు "కోకింగ్ * (600110 రకము కాదు. ఇది ముఖ్య 

ముగ రైలు ఇంజన్లలోను, విద్యుత్ 'సీముంటు, జాడీ, 

పింగాణీ, బట్టలపరి|శమలు మున్నగువాటిలోను దథతీణ. 

భారత దేశ మునం బెల్ల వాడబడుచున్నది. హైదరాబాదు 

లోని కేంద పరికోధనాలయ కృషివలన, దీనినుండి పొగ 

లేకుండా ఎక్కువ వేడితోనుండు “కోల్ నె సె &(coalsite) 

తదితర పదార్ధములు తయారగుచున్నవి. 
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ఈ బొగు. 
౧ 

యొక్క ఇతర ఉపయోగముబలుకూడ పరిళోధింపబడు 

చున్నవి. 

సీమెంటుకు సున్నపురాళ్లు (Dimestones for Cement) ; 

స మెంటు కుపయోగించు నున్న పు రాళ్లు కర్నూలు శిలలభో 
విరివిగా కలవు, గుల్బర్గా జిల్లాలోని అసోసి యే జుడ్ 

సీమెంటుకంవెనీలవారి పాహాజాద్ సీమంటువర్క్సులో 
వాడు సున్నపురాళ్ళు మాద రా బాదుజిల్లా తాండూరు, 

వికారాబాద్ తాలూకాలనుండియు, మపహాబూబ్నగరు 

జిల్లా కొడంగల్లు తాలూకానుండియు కూడ లభించు 

చున్నవి. ఇట్టిరాళ్ళు మహబూబ్ నగరుజిల్లా అలంపూరు, 
కొల్తాపూరు తాలూకాలలోను, నల్లగొండజిల్లా మిరి 

యాలగూడ, హుజూర్ నగరు తాలూశాల యందును, 

కరీంనగరుజిల్లాలో సులానాబాదు తాలూకాయందును, 

ఆదీలాబాదు జిల్లాలో ఆదీలాబాదు, ఆసీఫాబాదు శాలూ 

కాలయందును ఎక్కు వగానున్నవి, 

కట్టడ పురాళ్ళు (Building stones) : తెలంగాణములో 

విలువయైన కట్టడపురాళ్ళగు |గానై_ట్లకు కొరతలేదు. 
a "భో = ౧౧ 

హైదరాబాదులోని లింగంపల్లి గనుల (గానైట్ల్టతోనే 

బొంబాయి పహోర్చరును, ఉస్మానియా విశ్వవి ద్యాలయ 

భవనములను నిర్మిం చిరి. కర్నూలు సంహాతికిచెందిన 

చక్కని సున్నపు రాళ్ళు, పషాహజాదు బండలు (చపటలు) 

తీయు గనులు వెన పే పరొ్క-నిన [పాంతములలో ననేక 

చోట్ల గలవు. కర్నూలు, గోండ్వన ళిలలలో కట్టడ ములకు 

ఉపయు కమగు క్వార్డ్ _జెట్టు: ఇసుక రాళ్ళు బాలయున్న వి. 

మేలువన్నెలుగల పాలరాళ్ళు ఖమ్మము మెట్టుజిల్లా మధిర, 

ఖమ్మము మెట్టు, ఇల్లీ ందల తాలూకాలలో సృటమయ శిల 

లయం దచ్చటచ్చట లభ్యమగును. (గానైట్లలో గోడలవలె 

(169) పర్పడిన నల్లటి సృటమయ శిలలుకూడ వరంగల్లు 

కోటలోను, నల్ల గొండజిల్లాలో సూర్యా పేట సమీపమున 

నున్న పిల్ల ల్లలమరిలోను చెక్కడములకు వాడ బడినవి. 

నున్నపుకంకర ముఖ్యముగ పాదరాబాదు జిల్లాలో 

తూర్పు పశ్చిమ తాలూకాలు షహోబాదు, ఖమ్మము మెట్టు 

తాలూ కాలలోను, ఇనుక, నదులనుండి, చెద్దవాగులనుండి 

లభించుచున్న వి. 

ఇనుపరాణ్బ్ళు (101 016) : 

విడివడిన ఇనుప 

ఛార్వాడ రిలలనుండీ 

రాతిగుండను (౦011088 ఇనుము 
(౧౧ 



నూటికి 55-65 పాళ్ళు) ఖమ్మము మెట్టు తాలూకాలో 

అప్పనరసింహా పురము, ఇల్లిందల తాలూ కాలో బయ్యారం 

మున్నగుచోట్ల 1954 నుండి [తవ్వ మొదలిడిరి. ఈ 
య 

నంవాతికి చెందిన తక్కు వరకపు ఇనుపరాళ్ళు (ఇనుము 

85-40 హాళ్ళు) కరీంన గరుజిల్లా హుజూరాజాదు 

తాలూకాలో యడవల్లి [వాంతమున, జ_గ్గియాల 

తాలూకాలో ఛందోరి ఆదిలాబాదు జిల్లా ఖానా 

పూర్ తాలూకాలో చిత్యాల, కల్లెడ, దన్తూరజాదు 

వద్దసుమారు 4కోట్ల టన్నులుండును. వీటినుండి ఉక్కు 
(a) ౧ 

చేయు విధానమును రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పరిశీలింప జేయు 

చున్నది, 

పలుగురాయి(QUartz) ఫైల్ సార్ (Felspar) * హైదరా 

బాద్ పశ్చిమ తాలూకా చెగ్మమైట్లనుండి పలుగురాయి, 

ఇెల్ఫ్సార్ కొంత హైదరాబాదు గ్లాసు పింగాణీ పరిశ్రమ 

లలో వాడబడుచు, కొంత బొంబయి మున్నగు బయటి 

కేం[దములకు పంపబడుచున్నది. ఈ ఖనిజములు మహ 

బూబ్ నగరు జిల్లాలో షాద్ నగరు, మఖ్సల్, నల్లగొండ ' 

జిల్లాలో మిరియాలగూడ, దేవరకొండ తాలూ కాలలోను. 

మెదకు జిలాలో చాలచోట చెగ్నశైట్ల నుండి లభ్యమగును, 
లు య ae CO 

మవహాబూబ్ నగరు జిల్లా కొడంగల్లు తాలూకాలో శుద్ధ 

మగు క్వార్డ్ జెట్లు, ఇసుక రాళ్ళు కూడ నున్నవి. 

చవిటిసోడా మ ఖల్ 

తాలూకాలో చాలచోట్ల, దేవరకొండ తాలూకాలో 

"పెద్దనర్లపల్లి. గోండ్లపల్లివద్ల చేయుచున్నారు. 
టగా గా ఇవి 0౧౧ (లు 

తెల్లసుద్ద (Kaolin) కొలిమిసుద్ద (Fireclay) : పింగాణి 

పరిశ్రమ కువయోగించు తెల్లసుద్దను మెదకుజిల్లా జహీొరా 

బాదు తాలూకాలో మెఖాపూరు, పొదరాబాదు జిల్లా 

తాండూరు తాలూకాలో గింగు ర్తి, మవాబూబునగరు 

జిలా వరిగి తాలూకాలో (శ్రీరంగాపురం, కుందుర్లు వద్ద 
య ౧ A 2 

వేర్వేరు రాళ్ళనుండి [తవ్వుచున్నారు. నల్లగొండజిల్లా 

హుజూరునగరు తాలూకాలో చిం|తీయాలవద్ద కర్నూలు 

సుద్ద రాళ్ళలో (Shale) 80 వేల టన్నుల శెల్లనుద్దగలగని 
(a) య అ 

అంచనా వేసిరి, వరంగలు జిలా పాకాల (నర్సం పేట 
౧m రు = 

తాలూకాలో మదిగూడెం, ఖమ్మము మెట్టుజిల్దా ఇలిందల 
త ర య ౧m 

తాలూకాలో మిరియాల. చెంటవద్దకూడ _శెల్లనుద్ద 

కొద్దిగా దొరకును. 

(Saline efflorescence} ; 

ఆం(ధదఇబు ఖఎజబ౦పద = 1 

ఆదొలాజాదు జిల్లా ఆసీఫాజాదు తాలూకాలో వచ్ 

గాంవ్ [పాంతమున గోండ్వన శిలలయందున్న ములు 

క దొ వ. చ బతు? రకపు కొలిమి సుద్ద రాళ్ళ పటవద్ద తవ్వబడుచున్న ది, 

ఈ సుద్ద వచ్ గాంద్ వద్దనే 50 లతల టన్నులు, బుత 

ర్శల్ వద్ద 2 లక్షల టన్నులు గలదని లక్క. వేసిరి. 

రాచిప్పరాయి (teatite): కరీంనగరు తాలూకాలో 

మక్టుంపూరు, 'ఖమ్మము మెట్టు జిల్లా ఇల్లిందల తాలూ 

కాలో రాగబోయినగూడెం మున్నగుచోట్ల సృటమయ 

విభాజీయ శిలలలో తవ్వు రాచిప్పరాయి అధిక భాగము 

శిర్పూరు పేపరుమిల్లులో తొటకు లోవె పు పేర్చుటకు 
. గ ౧ మూ బి 
వాడబడుచున్నది. కరింనగరు జిల్లాలో మెట్టపల్లి, సుల్తానా 

జాదు తాలూకాలో తురకల మద్దిగుంట, నిజామాబాదు 

జిల్లా ఆర్మూరు తాలూ కాలో ఛోటపల్లి, నల్లగొండ జిల్లా 

దేవరకొండ తాలూకాలో కొలక పల్లి, ఇల్లిందల కాలూ 

కాలో జనయపల్లివద్ద లభించు రాచిప్ప రాయితో 

జాడీలు, రాతిపాతలు మున్నగునవి చేయుదురు. మహ 

బూబునగ రుజిల్లా మ ఖల్ తాలూకాలో అభంగ పట్టణము 

హైదరాబాదు జిల్లాలో ఆ రేమట్ల, లామూరుల వద్దను 

మలినమగు రాచిప్పరాయి దొరుకును. 
సర్చెకాటీకా (Serpentine) : నల్ల గొండజిల్లా హుజూర్ 

నగరు తాలూకాలో బత్తులపా లం, మవాబూబ్ న గరుజిల్లా 

కలవకుర్తి తాలూకాలో జూపల్లివద్ద రాచిప్పలు చేయు 

టకు వాడబడుచున్నది. 

ఖనిజపు రంగులు (OChres): ఎ రనుద్ద మెదకుజిల్లా 

జహీరాబాదుతాలూ కాలో మెఖాపూరువద్దను, పచ్చసుద్ద 

హైదరాబాదు జిల్లా వికారాబాదుతాలూ కాలో వై చాలి 

పుర వద్దను, 

(లేటశై ట్లలో) |తవ్వబడుచున్నది. 
(కోమైట్ (Chromite) : మధిర తాలూకాలో [వవే 

శించిన కొండపల్లి కొండలలో |క్రోమైట్ అచ్చటచ్చట 

గలదు. 1954 లో చెందుకూరువద్ద దనిని (తవ్వ నారం 

ఖించిరి, 

(గాఫెట్ (Graphite); [(గాఫైట్ ఖమ్మం మెట్టు జిల్లా 

పాలవంచ తాలూకాలో గుండ్లమడుగు, మందులబుడవ 

మున్నగుచోట్ల గార్నిట్తో కూడిన వె సులలో బి అడు 

గులలోపు మందముగల నాళములనుండి లభించుచున్నది. 

దక్కన్ లావాలవై ( ఇష్టి కాశిల ) 
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ఆంధ్ర దేశపు ఖనిజసంసద - 11 

గంధకము (Sulphur : తాండూరు, కొ త్తగూడెం, 

బొగ్గుగ నులనుండ ఉత్స త్తి తిరుగు బొగ్గులో వొరలమధ్యన 

అక్కడక్కడ నుండు స నుపగంధకిద మును (pyrite) పరి 

క్రీయుదురు. తాండూరు గనులవద్ద ఈ రీతిని ఒక్క బొగ్గు 

పొర (388m) నుండియే (పతి నెలా 40 టన్నుల గంధ 

కిదము దొరుకుచున్న ది. 

అభ్రకము (Mica): శెంపు వన్నెగల మస్కోవైైట్ 

అ|భకము ఖమ్మము మట్టుజిల్లా పాలవంచ తాలూకాలో 

పూజారి మొక్కొడివద్ద, మధిర తాలూకాలో కల్లూరు 

సమీపమునను, హాన్ బ్లెండ్ అభక నె సులను చొచ్చిన 

"పెగ్భమైట్ల టలో లభ్యమగును. 

పలక (Slate) : 

చిలక వద్దను, నల్లగొండజిల్లా మీరియాలగూడ తాలూ 

కాలో 'వజీరాజాదువద్దను పలకలల కోయుటకు వీలయిన 

గట్టి సుద్ద రాళ్ళు గలవు. 

మెరుగుడు (AbrasiYe5) ఖనిజములు : ఆభరణముల 

_కుపయోగించు పొరదర్శకమగు ఎరుపు గార్నెట్, కయ 

నైట్ పొలవంచతాలూ కాలో గరిక పేట, కా శెర్ల [పొంత 

ముల లఖీంచును. 

పాలవంచ తాలూకాలో రంగాపూరువర్ద 2500 

టన్నుల కురువిందము నయనైట్టలో గలదు. ఇది మిరి 

ఇల్లిందల తాలూకాలో తుమ్మల 

యాలగూడ తాలూకాలో ెద్దగూడెము [పాంశమున, 

ఖమ్మము మెట్టు, తాలూకాలో గుబ్బగు ర్రివద్దను, పొల 

వంచ తాలూకాలో క న్నెగిరి కొండలయందునుకూడ 

నున్నది. 

వజ్రములు (Diamonds): ఆం|ధదేశములో కొంత 

భాగ మొకప్పుడు, గోలొ్కొ౦డ రాజ్యములో చేర 

యుం డెను. ఇక్కడి వజములు గోల్కాండ మార్కెటు 

నుండి [పపంచమంతయు వ్యాపించుటచె, ఫీ టికి గోల్టాండ 

_వ(జము లని పేరువచ్చెను. పొతవ[జపుగనులు కృష్ణ కుత్త 

రపు టొడ్డునను, మహబూబునగరుజిల్లాలోను చాలచోట్ల 
ఆ ౧ 

నున్నవి. 

పీసము (Lead) : గెలీనా. నల్ల గొండజిల్లా దేవర 

కొండ తాలూకాలో పెద్ద అర్సిల్ల పల్లి, చిన్న అర్భిల్ల పల్లి 

చింతకుంట, మల్లెపర్సి, కొ న్నెరిగూ డం, మీరియాలగూాడ 

తాలూకాలో నందికొండవడ్డ కాలె ట్, 

నాళములలో కొద్దిగగలదు. 

రాగి (Copper): పాలవంచ తాలూకాలో యాలం 

బయలువద్ద, నల్ల గొండజిల్లా హుజూర్ నగరుతాలూ కాలో 

చిం[తియాలవద్ద, మహబూబ్ నగరుజిల్లాలోని గద్వాల, 

మక్తల్, అచ్చం పేట తాలూ కాలలో "కొన్నిచోట్ల పాత 

రాగి గనులున్న ని. 

పలుగురాతి 

1954 లో తెలంగాణా ఖనిజోత్స త్తి 

శ్ ఉత్పత్తి (ట) విలువ (రు) 

ఖనిజము ర్ లౌ తాలూకావారి మొత్తము తాలూకొవారి మొత్తము 

ఉఇయము | కరీంనగరు.బి. ' 

హుజూరాబాద్ తా. 800 — 8,000 — 

ఖమ్మము మెట్లు=బి. 
లు 

| 

ఇల్లిందల తా, 9 810 వ 98,100 ఎ 

ఖమ్మము మెట్టు-తా. §6,099 89,709 8,60,990 98,97,090 

(కోమైట్ =  ఖమ్మముమెట్టు-జి. 
రు య. | 

మధిర-ళా. 69 69 2,760 2.760 

ఖణిదిరోంగులు * మెదకు-జి. 

జహీరాబాద్ -ళా. 85 వ 1,100 అలా 

పొ(దాబాదు-జి. 

వికారాబాదు. తా, 100 185 2,000 8,700 
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నున్న శ్రురాళ్ల : 

(సీమెంటుకు 

పావోజబాద్ 

బండలు) 

కట్టడపు రాళ్ళు, సున్నపుకంకర, ఇసుక 

ఖమ్మము మె ట్టు.జీ, 

పాలవంచ- శా, 

మహాబూబునగరు.జి. 

పరిగ- తా, 

ఆదిలాదాదు.జి, 

ఆసీఫాజాద్ తా, 

యౌ ద్రాబాదు.జి. 

పళ్చిమ=తా,. 

పశ్చీమ=తా, 

ఆదిలాబాదు.జి. 

_ ఆనసీఫాబాదు= తా, 

ఖమ్మము మెట్టు-బి. 

ఇల్లీందల- తా, . 

పాలవంచ-తా. 

కరీంనగరు.జి. 

క రీంనగరు-తా. 

ఖమ్మము మెట్టు.జి. 

ఇల్లిందల=తా, 

ఆదిలాబాదు=బి, 

ఆదిలాబాదు- తా, 

ఆసీఫాబాదు- ళా. 

కరీంనగరు=బి, 

సులానాబాదు-తా, 

మహాబూబునగరు.బ్. 

కొడంగల్లు-తా. 

పొధాబాదు=జి. 
నా 

తాండూరు."తా. 

వికారాజాదు=.తా. 

(సగము వివరములు తెలియవు.) 

మొత్తం ఖనిజసంపద. 

x6 

715 

8,666 

1,280 

4,72,982 

1,45,440 
8,89,765 

1,898 
15,011 

1,910 

422 

87,882 
516 
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కక ఇ SLE LOTS ఆఆ టే ee 

28 2,150 2,150 

9 _ 

T15 7,994 7,894 

9,666 78,820 78,8 
1,280 16,400 16,40 

ఎ 1,08,79,519 

14,58,187 1 2,11,89,899 8,15,57,418 

4, 787 ఎ 

85 150 4,887 

7,616 

ు 8,078 

877 

టా 2,700 

_ 8,84,175  — 
1,07,189 2,200 8,60,441 

16,11,890 8,%9,25,620 

1,76,274 2,29,606 

16,11,890 + 8,29,25,620 + 

(1,76,274X2) (2,29,606౫ ౨) 

=19,689,988 (=8,88,84,882) 

లేక శీ.84 కోట్లు 

ఎన్. వి. వి. యన్. డి. 



ఆంధ్రప్రదేశము - 1 

ఆం|ధ(ప్రదేశము :1ఆం(ధ : ఆంధ దేశము 

14° మొదలు 20° డిగీలు ఉత్తర అవాంశములమధ్యను, 

77° మొదలు 85° డిగీలు తూర్పు రేఖాంశ ములమధ్యను 

వ్యాపించి ఉన్నది. ఇంతకుపూర్వము మదరాసురాష్ట్రా 

ములో ఉండి, 1958 లో (పత్యేక ఆంధ రాష్ట్రాముగా 

ఏర్పాటు కాబడిన నూతనాం[ధదేశము 68,417 చ. మైళ్ల 

వె శాల్యముతోను, 9౨0,507,801 జనాభాతోను నిండి 

ఉన్నవి. వై_చామ్కొలత ననుసరించి ఇది మధ్యరకపు 

వై శాల్యముగల భూభాగము అగును. 

ఉనికి, భూ విభాగము: ఆం[ధ దేశము 

హిందూస్థానము యొక్క. ద&ిణ (పాంతము యొక్క 

మధ్యభాగములో తూర్చుతీరానికి ఆనుకొని ఉన్నది. 

పశ్చిమాన ఈ భూఖండము దక్కను పీఠభూమిలోనికి 

చొచ్చుకొని ఉండి తూర్పు కనుమలనెడు విచ్చిన్న పర్వత 

శ్రేణుల కాలవాలమై ఉన్నది. స్థూలద్భృష్టిలో ఈ దేశము 

(i) తీర| పొంత మెదానము, (1) తూర్చుకనుమల సమో 

న్నత మెదానము (111) దక్కను పీఠభూమికి సంబంధించిన 

ఉన్నత పదేళశము అను మూడు [పాంతాలుగా ఉన్నప్పటికి 

భూగోళ శాస్త్రజ్ఞులు వారి దశసూూ[త విభాగము ననున 

రించి ఆంధ దేశమును ఈ [కింద నుదవారించిన ఆరు 

సహాజ భితిక (పొంతాలుగా నిర్దయించుచున్నారు. 

(1) కృష్ణా = గోదావరి డెల్టాాపాంతము. (2) తీర[ పొంత 

మెదానము. (8) తూర్పుకనునుల ఉత్తర్మ్యపాంతము. ఇది 

గోదావరి = వంశ ధారానదులమధ్య నున్నది. (ఓ) తూర్పు 

కనుమల - దకిణ[పొంతము - ఇందులో నల్ల మలల నెడు 

కొండలు - వెలికొండ, పాలకొండ పర్వతాలు ఉన్నవి, 

(5) పశ్చిమ - పీఠభూమి. (6) నూగూరు - భదాచల 

(పాంతము అను ఈ ఆరు భాగాలు ఈ రాష్ట్రము యొక్క 
భాతికస్థితిని తెలుపుచున్నవి. ఆం|ధదేశములో కృష్ణా 
గోదావరీనదులు (ప్రజలకు జీవనాధారము లనుటలో 

నతిశయో క్రి లేదు. వీటి రెంటినీ కలుపుచు కొల్లేరున రస్సు 
ఉన్నది. ఈ సరస్సు తమ్మిలేరు మొదలై న జలవాహినుల 
నుండి జలముస్వీకరించి ఉప్పుశేరుద్వారా ' సము[దము 
లోనికి వ్యాపించి ఉన్నది. ఈ రెండు నదులయొక్క 

సంపూ క్హాభివృద్ధిమీద నే ఆంధ దేశము యొక్క భవిష్యత్తు 
ఆధారపడి ఉన్నది. తూర్పుకనుమల కొండలు ఎత్తు 

సహ జిస్థితి, 

518 

తక్కువ, మధ్యమధ్య మెదాసాలున్నవీ, నీమగిరీ కోండలు 

5,000 అడుగుల ఎత్తువరకు ఉన్నవి. దేవగిరి, మహేంద్ర 
గిరి శిఖరాలు, దతణములో నల్లమల, ఎ|రమలకొండలు, 

మంటికొండ, ఇ రవికొండ శిఖ రాలు ముఖ్య మైనవి, 

. పీఠభూమి |పొంతము సముద్రమునకు 1,500 మొదలు 
1800 అడుగులవరకు ఎత్తున ఉన్నది. 

వర్షపాతము : శీతోష్ణస్థితి : ఆం (ధ బెళములోని శీతోప్ట 

స్థితి, వర్షపాతము బంగాళాఖాతములోని బుతుపవన ముల 

(పభావముననుసరించి మారుచుండును. తీర్మపాంతము 

ఉభయ మాన్ నూనులనుండి వర్ష మును పొందుచున్నను, 

ఎండ కాలపు నై ర్భృతీ పవనాలనుండి అత్యధిక వర్గ మును 

పొందుచున్నది. డెల్లా[పచేశాలయందు వర్షము ఎక్కువ. 
పళ్చిమానికి వెళ్ళినకొద్ది వర్షము తగ్గిపోవుచుండును, 

దక్కను పీఠభూమిలో ఉన్న రాయలసీమ |పాంతము 
పశ్చిమ కనుమల యొక్క వర్ష చ్చాయలో (Rain shadow) 

ఉండుటవల్ల _శామానికి గురి అవుచున్నది. మేనెలలో 

ఎండ కాలము ఉచ్చదశ నందుకొనును. డిశంబరులో చలి 
ముదురును. విశాఖలో 92°, నెల్లూరులో 104-6°, కడపలో 

105.9 గుంటూరులో 115°, విజయవాడలో 120, 

భ(చాచలములో 125 వరకు ఉమ్టో[గత పోవును. 
జనవరిలో అల్బ్పఉన ము విశాఖలో 6కి, నెల్లూరులో 67°, 

కడపలో 652° ఉండును. వరి పండుటకు వీలైన జష్టో 

[గత జూన్, జులై మాసాలలో కోస్తా పాంతము అంతటను 
ఉ౦డుటవల్ల అచట వరిపంట ఎక్కువగా ఉన్నది. వర్షము 

ద&ిణములో 35”, నై_ర్భతిలో 20” నుండి బయలుదేరి 

ఉ_త్తరములో 40" వరకును, ఈశాన్యములో ౨5" వరకును 

“పెరుగును. నెల్లూరులో నవంబరులో 11-7” లును, కాకి 

నాడలో జులైలో 64" లును, అక్టోబరులో 8.6" లును, 

విశాఖపట్టణములో అక్టోబరులో 89 లును వర్షము 

పడుచున్నది. ద&ిణ పీళభూమిలో బళ్లారిలో సెసైంబరులో 

48” లును, కర్నూలులో 60” పడుచున్నది. దక్కును 

పీఠభూమిలో మొత్తముమీద 20” వర్ష ముకన్న ఎక్కువ 

పడదు. దేశములో ఎక్కు వభాగములో 25" మొదలు 30" 

వర్ష ము పడుటవలన ఫీరభాగములో పల్ల పు వ్యవసాయ 

మును, మధ్యభాగములో మెట్టవ్యవసాయమును ముఖ్య 

స్థానమును ఆ[క మించియున్న వి. 



భూసారము : వృక్షసంపద : ఆంధ దేశములోభూములు 

మొత్తముమీద చాల సారవంతమయినవి. తూర్పున 

కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలలో నల్లటి ఒం[డుమట్టినేలలు 
౯9 లు గా రు 

అత్యధిక సారవంతమయినవి, సామాన్యపు నల మటి 
౧9 ల 

మొదలు చిక్కటి రేగడలవరకు నేల సారవంతముగాను, 

నీళ్ళు ఇంకునదిగాను ఉండును. ఇందులో కొన్ని బురద 

నేలలుకూడ ఉన్నవి. పర్వత|పాంతము తగిలినప్పుడు 

ఎరటినేలలు విస్తారముగా కనబడుచుండును. వాట్లో 

మామిడితోపులు విసారముగా నుండును. తూర్చుతీరపు 

ఇసుక నేలలలో కొబ్బరిచెట్లు వాటి అంతట అవే పెరుగును, 

కొన్ని నెలలు పీఠభూమిమీద గోదుమరంగుతో నుండు 

చుండును. పళ్చిమమునకు పోయినకొద్ది నేలయొక్క 

సారము తగ్గుచున్నట్లు కనుపించినను అక్కడకూడ నీరు 

తగిలినప్పుడు భూమి పండగల శ కిని 

చూపించినది. చెరువుల [కింద సాగయ్యెడు మాగాణి 

భూములను, తోటలను, చిన్నచిన్న మడులను చూచి 

నప్పుడు ఈ సంగతి నృష్టమగును. పిఠభూమియావత్తు 

(పత్తి పండించుట కనువయిన పాతకాలపు నల్ల నేల 

లున్నవి. కొండ నేలలలో అనేక ఖనిజ మి|శితములయిన 

నేలలు పంటలకు వీలుగా ఉండి, అనేక రకాలుగా వృత 

సంపదకు తోడ్చడుచున్నవి. చక్కనినేల, సామాన్య 

వర్త ముగల అన్నిదేశాలలో |పకృతిసిద్ధమయిన వృత 

సంపద ెరిగియుండును. ఆంధ దేశములో అడవి మొదలు 

తుప్పవరకు వృతలతానంబంధమయిన చెట్టు చెరుగు 

చుండుట కనబడును. దక్కను వర్షచ్భాయలో 15 

మొదలు 20 అంగుళముల వర్షము ఉండుట వలనను, 

నేల మంచిది యగుటవలనను, ఆ [పొంతము యావత్తు 

అడవితో నిండియున్నది. ఇక్కడ మేలుజాతి కర లేక 

పోయినను అనేక రకాలచెట్టు ఈ అడవులలో (పసిద్ధముగా 

ఉండియున్న వి. తూర్పుతీరములోని అడవులను కొట్టివేసి 

భూమిని వ్యవసాయమునకు ఉపయోగించుచున్నారు. 

ఇంకా విశాఖ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలలో నర్సీపట్నం 

భ[దాచలము [పాంతములు అటవీమయముగా ఉన్నవి. 

పశ్చిమమునకు వెళ్ళినకొద్ది. అడవి పలుచబడి, బీడుళూము 

లుగా మారును. వీ డనగా, అక్కడక్కడ చిన్నచిన్న 

చెట్టతో విశాలమై రాతినేలలతోకూడి ఉండే విశాల (పదే 

అన్నిపంటలు 
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ళము, ఇది హైదరాబాదు రాష్ట్రమునం దంతటను నిండి 
ఉన్నది. ఇటువంటి (పదేశాలే నీటివసతిపొంది ఆధునిక 

యం[తవ్యవసాయమునకు అనుగుణమయిన భూములుగా 

మారుచున్నవి. మిగశా చెట్లు వంటచెరకుకు పనికివచ్చే 

సన్న రకపు చెట్టు. ఆం|ధ్రదేళములో నాలుగవవంతుగాని, 

అయిదవవంతు గాని అడవుల పెంపకానికి కేటాయించా 

లని "కంద సంస్థ నూచించినది. (పస్తుతము అడవులు 

16.5 వంతులు మాతమే ఉండి నూటికి ఆరు వంతులు 

తోటలుగా ఉన్నవి. వ్యవసాయ తము నూటికి 18.2 

వంతులు. ఏ విధముగాను ఉపయోగింపబడకుండ ఉన్న 

భూమి 15.4 వంతులుండును. వ్యవసాయముచేసే భూమి 

తలకు ఒక యెకరము మాత్రము వచ్చును. ఈ భూము 

లన్నియు వృద్ధిచెందుటకు నీటి వసతి అత్యవసరముగా 

ఉన్నది. 

నీటిపారుదల = (ప్రణాళికలు : బుతుపవనముల యొక్క 

వర్షము అనేకవిధాల మానవాఖివృద్ధికి వ్యతి నేక మైన 

పంథాలో ఉన్నది. ఒక సంవత్సరము ఎక్కువగాను, 

ఇంక్"క సంవత్సరము తక్కువగాను కురియుచుండును, 

ఈ అతివృష్టి, అనావృష్టి దోషము అలాజఉండగా, కురిసిన 

నీరు నదులుగా పర్పడి, వేగము ఎక్కువగా లేని పీఠ 

భూముల మీద [వవహించి, వరదలకు కారణము అవు 

చున్నది. కొన్ని సమయాలలో వర్షముకురిసే చోటనే 

పంటలకుపనికిరాని కొండ్మపదేశము ఉండుటవల్సి అక్కడ 

ఉపయోగవడదు. ఈ యిబ్బందులను అన్నిటిని సర్దుబాటు 

చేయవలెనన్న పెద్దఎత్తున నీటి పారుదల [పణాళికలను 

ఏర్పాటుచేయవలసిఉండును. (పస్తుతము దేశములో ఈ 

[కింది నీటిపారుదల సౌకర్యాదులున్న వి, (1) గోదావరి 

డెల్టా కాలువలు--నుమారు 10 అతల ఎకరాలు సాగు 

చేయుచున్నవి. (2) కృష్ణా డెల్టా కాలువలు. రీ.4 లక్షల 

ఎకరాలు. (కి) కృష్ణా తూర్చుతీరపు కాలువ పులిగడ్డ 

వంతెనతో నవో 61,000 ఎకరాలు. (4) పోలవరం 

లంక. 18,000 ఎకరాలు. (క) నాగావళి. తోటప ల్లి 

[పొంతములో 27,000 ఎకరాలు భూమి సాగగుచున్నవి. 

(6) వళ్చిమాం[ధములో కర్నూలు _ కడప 

80,000 ఎకరాలకు నీరు అందించుచున్నది. సర్ ఆర్థరు 

కాటను అను ను[వనిద్ధ ఇంజనీరు యొక్క కృషిఫలిత 

కాలువ 
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ముగా ఈ డెల్టా (ప్రణాళికలు ఫలవంతము అయినవి. 

ఈ కాలువలలో పయాణసౌక ర్యాలు కూడ కలిసివచ్చును. 

సంవత్సరములో 10 నెలల పొటు వీటిమీద స్వల్ప 

ధరగల సరకుల రవాణా సాధ్యమగుచున్న ది. ఇటువంటి 

[పయాణ. [సాముఖ్యముగల కాలువలలో బకింగ్ హోం 

కాలువ ఒకటి చాల ముఖ్యమైనది. దీని మొత్తము 

పొడవు 2508 మైళ్లు. తూర్చుతీరములో శై_లుమాన్లానికి. 

దగ్గరగా ఫోవుచుండును. దీనిమీద 184 లతల రూపా 

యలు విలువగల వస్తువులు [ప్రయాణము చేయుచున్న వి, 

ఇవిగాక పళ్చిమాం[ధములో తుంగభ | చా పా జెక్టు చాల 

ఉవయోగముచేసే [పణాళిక, ఇందులో 2,94,000 

ఎకరాలు సాగుకావలయును. గోదావరికి కట్టదలచిన 

రామపాదసాగరము 24 లతల ఎకరాలకు నీరు అందిం 

చును. నాగార్జునసాగరము అనే నందికొండ|పాొ జెక్టు 

మధ్యాం[ ధనములోని గుంటూరు, నెల్లూరు, జిల్లాలలో 

నీటిపారుదలను కలిగించును. ఇవిగాక, పులిచింతల, వంశ 

ధార మొదలైన చిన్నచిన్న (పణాళికలున్నవి. దక్కను 

పీఠభూమి అంతటను బావులు, చెరువులు (పసిద్ది కెక్కిన 

వ్యవసాయ కేం ధాలు. 

వ్యవసాయము : ఆం|ధదేశములోని. 404.9 లతల 

ఎకరాలలో 158.1 లతల ఎకరాలు సాగుబడికింద 

ఉన్నవి. ౮4.4 లక్షల ఎకరాలు సాగు కిందికి రావలసి 

ఉన్నవి. ఇందులో 45 లక్షల ఎకరాలకు నీటివసతి 

ఉన్నది. ఆంధధదేశములో ఆవోరధాన్యాల ఉత్పత్తి! 

నూటికి 80 వంతులువైగా భూమిని ఉపయోగించెదరు. 
అందులో ధాన్యానికి 42,87,146 ఎకరాలు అత్యధిక 

స్థానమును పొందిఉన్నవి. 1951లో వ్యవసాయము 

కిందనున్న భూమి ఉత్పత్తి ఈ [కిందివిధముగా ఉన్నది. 

పంట పేరు ఎకరాలు (జడే 

1. వరి 42,87,146 27,68,850 

2, చోళము బి5, 76, 824 5,22,860 

లి. వేరుసెనగ 22 85,486 8,58,810 

4 కొర 10,28,186 1,80,610 

5, కుంబు 8,94,086 2,00,960 

6.. పప్పుదినుసులు 8,26,752 58,809 

7. రాగి 2,81,057 5,92,767 

8. పత్తి 5,రిక,812 72,987 
9, ఇతర ధాన్యములు 4,40,200 78,012 

10. ఫొగాకు 9, 95,240 1,10,887 
11. ఫెసలు లి, 55,546 94,860 
12. మిరపకాయలు 9,69,265 1,06,550 

వరి చాల ముఖ్యమైన పంట. ఇది కృష్ణా గోదావరి 
జెల్టాలలో [పథానముగా పండింపబడుచున్నది. శాని 

దేశము అంతటను కొద్దిగానో, గొప్పగానో పండించు 

చున్నారు. ఎకరమునకు 1800 పౌనుల పంట పండును, 

వరిగాక సజ్జ, లేక గంటి, చోడి లేక రాగ ముఖ్యమయి 

నవి. ఇవిగాక అరికెలు, సామలు, వరిగాలు, ఉండలు అనే 

తిండిగింజలు ఉన్నవి. తరువాత పప్పుదినుసులు. ఇందులో 

కందులు, సెనగలు, మినుములు, జనుములు 

ఉన్నవి. అనుములు, అలచందలు, మిటికిలు ఈ జాతి 

లో వే, నూనెగింజలలో వేరునెనగకు ఎక్కువ స్థానము 

ఉన్నది. నువ్వులు, అవి సలు, (వత్తిగింజలు నూనెకు 

మాత మేగాకుండ [కొత్తగా ఏర్పడిన డాల్డా పర్మిశమకు 

దోహదము ఇచ్చుచున్నవి. (పత్తి ఫీశభూమిమీదను, 

మధ్యాం[ధముళోను వ్యాపించియున్న ది. పొగాకు వ్యాపా 

రపు పంటలలో చాల ముఖ్యమయినది. గుంటూరు, 

చసెసలు, 

కృష్టా జిల్లాలలో ఇది విశేషముగా పండింపబడి విదేశా 

లకు ఎగుమతి అగుచుండును. పంచదార, చెరకు ఆంధ 

చేశ ము అంతటను వ్యాపించియున్న ది, చిత్తూరు, గుంటూరు, 

కృష్టా జిల్లాలలో దీనికి (పశ్యకస్థానము ఉన్న ది. 

పశుసంపద : ఆం|ధచేశములో పశుసంపద విస్తార 
ముగా ఉన్నది. ఎద్దులు బీర్ లకలు, ఆవులు 20 లతలు, 

దున్నపోతులు 7 లతలు, బ్మఛెలు 1/ లక్షలు, గొఛెలు 

48 లతలు, మేకలు 25 లతలు ఉన్నవి, మధ్యాం|ధ 

దేశములో ఉన్న గడ్డి పాంతాలు ఈ పశువుల [గాసము. 

నకు అవకాశము ఏర్పాటు చేయబడినది. సరియైన ఆహార 

పుష్టి లేక పళువులు బలహీనముగా ఉన్నవి. ఒక కోటి పది 
లతల ఎకరాల భూమి పశువులకు గడ్డిభూములుగా 

ఉన్నవి. ఆం|ధదేశములో ఒంగోలుజాతి పశువులు ప్రసిద్ధి 

'కెక్కినవి. పాలకు, వ్యవసాయమునకు సెరుపడ్డవి, 2500 

పొనుల పాలు ఇచ్చుచున్నవి. పశువులు (పతి వ్యవసాయ 

దారునికి అవసరముగా ఉండుచున్నవి. 
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ఖునిజసంపద : ఆం|ధచేళములోని ఖనిజసంపద కొన్ని 

టిలో ఉత్తమముగా ఉన్నది. మాంగనీను 826 టన్నులు 

బంగారము 861 జొన్సులు, [కోమైట్ 500 టన్నులు, 

మైకా 11,670 హండడు వైటులు; స్టయవ్ మై ట్ 209 

టన్నులు, లై మురాయి 8740 టన్నులు, రాయి 15,522 

టన్నులు, ఆస్ బెస్టాస్ 1150 టన్నులు, బాశై_ట్సు 1800 

టన్నులు 1944 నం. లో ఉత్ప త్తి అయినవి. ఖనిజాలలో 

మాంగనీసు, మైకా ఆం[ధదేశములో ముఖ్యస్థాన మును 

ఆ|కమించినవీ. రాయలసీమలో ఖనిజముగు ఎక్కువ. 

మాంగనీను, విశాఖపట్నం, 

లోను, మెకా నెల్లూరుజిల్లాలో ను, జారైట్స్ కడపజిల్లా 

లోను ఉన్నవి. సమ్మగ పరిశోధనలు జరిగినయెడల ఆంధ 

'దేళములోను, ఖనిజములు చాల ఉన్నవని తేలగలదు. 

ఇనుము ఇంకను దొరకవలసియున్న ది. 

పరిశ్రమలు : ఆం[ధదేశము పరిశమల విషయములో 

వెనుకబడి ఉన్నది. తూర్పు ఆం|ధములో కొన్ని పరిశమ 

లకు [పారంభము జరిగినదిగాని, పశ్చిమాం[ధములో పరి 

శ్రమలు [పారంభ ముకూడ కాలేదు. అయితే, విశాఖ 

కర్నూలు, బళ్ళారి జిల్లాల 

పట్న మువద్ద ని కానిర్మాణశాఖ స్థాసింపబడుట గొప్ప 

విశేషము. మాచ్ ఖండ్ విద్యుచ్చ క్రి నిర్మాణము పూర్తి 

అయినతరువాత, దేశములో పరిశమ 

అభింపగలవు. మ|చదాసులో నుండిన ఆం|ధుల పరిళమలు 

కొన్ని పరిశిష్ట మ్మదాను రాష్ట్రమునకు చెందిపోయినవి, 

"చెద్దపరి శ్రమలలో బెజవాడలో సీమెంటు పరిశ్రమ, 

గూడూరులో మైకా పరిశ్రమ, గుంటూరులో పొగాకు 

పరిశ్రమ ఎన్న దగినవి. చిన్నపరి శమలలో బియ్యపుమ రలు 

ఇంజనీరింగ్ వర్కు. పాపులు, డాల్డా ఫ్యాక్టరీలు, గూడూరు 

లోని పింగాణీ పరి|శ్రమ, జెజవాడలో శై ల్వేపని, చెప్ప 

దగినవి. ఇవిగాక కుటీర పరి|శమలని చెప్పదగినవి నరసా 

పురములో, కుట్టుపని, ెద్దాపురములో, పాలకొల్లులో 

పట్టుపర్నిళమ ; నెల్లూరు, గుంటూరు, గోదావరి, విశాఖ 

జిల్లాలలోని చేనేత పరి|శమ, నర్సారావుపేటటోని 

కుర్చీలపరి[శమ, విశాఖలోని చందనపు బొమ్మల పరి|శమ, 

కొండపల్లి బొమ్మలపరి శమ, “వెదవలసనల్లోని పముపనులు 

అవకాశాలు 

ఆడో స్టే ఆ vee 

లల కరాళ 
డా నో ఉల 
గ ౮ శ రాకపోకల నౌకర్యాలు : (పయ యాణ॥ః 

7 
Me ఆంధ దేశము కనుకబడియున్న ది. 

లో 

చేశముగుండా వెళ్ళుచున్నవి. రోడ్డుకూడ ఇచేమాగ్లాలను 

అనుసరించి ఉన్నవి. ఇతర రాషప్తా ప) పోల్సి నవయెశల, 

ఆం[ధలోే రె లుమూరములు తక్కువ నదుల 
య "ఏ 

చెప్పదగినంతగా [(పయాణాలకు ఉప 

వర్తక వ్యాపారాలు ఏ అంతరంగిక ముగ వ్యాపారము 

ఎగుమతులు, దిగుమతులు ఆం|ధ దేశములో నలుమూలల 
“rr రీ ఇతర రాష్ట్రాలత 

బొగ్గు, 
a 

కాలువలు, 

కరించవు. 

కాడ 

"పరు 

వంచడార 

లకు వ్యాపించుట గాక, 

వ్యాపారమున్నది. 

సెనగ, నూనెగింజలు, మాంగనీను, 

3 ల్వే రవాణా సౌకర్యాలమీద ఆధారపడిఉన్న వి. ముడి 

పప్పులు, ధాన్యము, 
y మె 
రం! 

(పత్తి, గుడ్డలు, దినుసులు మొదలై నవాటితో కూడ 

వ్యాపారము సాగింపబడుచున్నది. కొబ్బరి, కొయ్య 

సామాను, మందులు, కాగితము కూడ చెప్పదగిన వ్యాపా 

బెజవాడలో తోళ్ళపరి[శమ, పలకల పరి|శమ మొదలయి 

నవి ఎన్నో ఉన్నవి. 
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రము కలవే. భబెంజాయి, మదరాను శేవుల 

నుండి వచ్చు దిగుమతులకు అంధ దేశములో తగిన స్థాన 

మున్నది. 1989-40 లో 10 కోట్ల 40 లకల మణుగుల 

వ్యాపారము ఆంధ జిల్లాల ద్వార జరిగినదని అంచనా 

వేయబడినది. 

రేవు పట్టణములు : ఆంధ చేశ మునకు కీర భూమి 

ఉండుటవ ల్లి "రేవుల అభివృద్ధి ముఖ్యముగా జరుగవలసి 

యున్నది. 1946 లో ఆర్్యైస్ట్రాంగు కమిటీవారి నివేదిక 

ననుసరించి విశాఖపట్నము యొక్క అభివృద్ధి జరిగినది. 

కాకినాడ, బందరు, కొ త్తపట్టణము మొదలైన చిన్న 

శేవులు కూడ ముఖ్యమైన వ్యాపారము చేయుచున్నవి. 

జనసంఖ్య : ఆంధబేళములో తూర్పు జిల్లాలలో జన 

సంఖ్య ఎక్కువగానున్నది. కాలువలున్న జిల్లాలలో 900 

మొదలు 1200 వరకును చరరపుమెలుకు జనాభా 

ఒ త్తిడి ఉన్నది. విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్టణము, 

ఇవికాక 

చీరాల, కాకినాడ, రాజనుం|డి, కర్నూలు ఆం|ధ దేళ 

ములో ముఖ్యమైన పట్టణములు. 
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ఆంధ్రప్రదేశము _ 1 

రాజకీయ పరిస్థితులు: ఆం|ధడేశములో రాజకీయ నా తా 

వరణము ఎక్కువ, .శాం|7ను, కమ్యూనిస్టు, (పజాపార్టీ 

లకు ఆదరణము ఉన్నది. విశాఖపట్టణము, తిరుపతులలో 
విశ్వవిద్యాలయాలు పర్పడ్డవి, డి.వి. తె. 

ఆంధ(పదేశము 1 (తెలంగాణము): తెలంగాణ 

ములో 9 జిల్లా లున్నవి. అవి ఆదిలాబాదు (9, 02,52 2 

మండి), నిజామాబాదు (7,78,158 మంది), మెదక్ 

(10,27,298 మంది), కరీంనగరు (14,28,168 మంది), 

వరంగల్లు (18,25,984 మంది), నల్లగొండ (12,52,810 
మంది), ఖమ్మం (7,00,006 మంది), పాదరాబాదు 

(15,11,886 మంది), మహబూబునగరు (11,86,496 

మంది). తెలంగాణ చై_శాల్యము 48,2 82 చ, మై 

తెలంగాణ |పొంతము దక్కను పీఠభూ మిలో 

వ్యాపించియున్నది. నరానరిని 1500 అ. ఎత్తు కలిగి 

తూర్పునకు వాలియున్న పీఠభూమి [పాంతము. పశ్చిమ 

మున నున్న పర్వతములు తెలంగాణములోనికి చొచ్చు 

కాని వచ్చినవి. ఇవి 8000 అ. కంట తక్కువ ఎత్తుగల 

చిన్న పంక్తులు. ఆదిలాబాదు జిల్లాలో సాత్మలా, నిర్మలా 

పంక్తులు, నిజామాబాదులో సిర్నపల్లి పంక్తులు, మహ 

బూబునగరు జిల్లాలో షపాబాదు, అమరాబాదు కొండలు, 

నల్లగొండ జిల్లాలో దేవరకొండ, భువనగిరి కొండలు 

కలవు. పదరాబాదు జిల్లానుండి పాకాల కొండల 

వరకు, అక్కడినుండి అ గ్నేయదిశగా ఖమ్మం జిల్లా 

మధ్యగా వ్యాపించిన గోలకొండ జల|గహా ఊతము 

(Water shed) అని పిలువబడు ఎత్తైన (ప్రదేశము గోదా 

వరీ కృష్ణా జలములను వేరుచేయుచున్నది. దీని కుత్తర 

ముననున్న భూతలము తూర్పు ఈశాన్య ములకు వంగి 

యున్నది. దకిణమున నున్న భూతలము ఆగ్నేయముగా 

వంగియున్నది. తూర్పుననున్న గోచావరితీరము ఎత్తు 

200 అ. కంశు తక్కువ. ఆదిలాబాదు, నిజామాబాదు, 

' కరీంనగరు, మెదకు జిల్లాలు గోదావరీ పరీవావాక 

[పదేళశములోను, మిగిలిన అయిదు జిల్లాలు కృష్ణా పరి 
గు రిం 

వాహక (పదేశములో నున్నవి, మంజీర, మానేరు, కడం, 

చెనుగంగ, |పాణహితనదులు గోచావరికిని ; దిండి, . పెద్ద 

వాగు, మూసి, పాలేరు, మునేరు, వెరా నదులు కృష్ణ 

కును ముఖ్యమయిన ఉపనదులు. 

శీతోష్టస్థితి: వర్షపాతము : తెలంగాణ|ప్రొంతము ఉత్త 
రార్థగోళపు ఉప్టమండలములో ఉండుటచే ఎక్కువ వేడిగా 

ఉండును. కాని ఈభూభాగము 1200 అడుగులు వైన 

ఎత్తుగా నుండుటచే దీని ఉప్ణో[గతలు కోస్తా ఆం|ధ 

[పాంతముకం"ు భిన్నముగా నుండును. తక్కిన ఆంధ 

'దేశములోవ లనే ఇక్కడకూడ నాలుగు బుతువులు కన్న 

ట్టును. (1) మార్చినుండి మే నెలవరకు మిక్కిలి "వేడిగా 

నుండు వేనవి, (2) జూనునుండి సెస్టింబరు నెలవరకు వర్గ 

కాలము, (8) అక్టోబరు నవంబరునెలలు శరదృతువు, 

(4) డిశంబరునుండి ఫ్మిబవరివరకు భీత కాలము. 

మార్చి, పిలు నెలలలో ఉప ము 100° ఫా, 

[పొంతమువరకు పెరుగును. షపిలు నెలలో, ఈశాన్య 

మున ముఖ్యముగా రామగుండమువద్ద, సరాసరి అధి 

కోస్టము 105° ఫా. [పాంతముననుండును. అదేశాల 

ములో హై దాబాదులో నరానరి అల్ఫోష్టో|గత 75° ఫా, 
మే నెలలో నూర్యుడు నెత్తిమీద నుండుటచే మిక్కిలి 

వేడిగా నుండును. ఈ నెలలో రామగుండమువద్ద సరా 

సరి అధికోప్టము 111° ఫా.వరకు పెరుగును, ఖమ్మము 

మెట్టువద్ద వేడి 120° ఫా. వరకు కూడ ఉండును, వేన 

విలో మొత్తముమీద, దకిణ జిల్లాలలో రికి? ఫా. ఉత్తర 

జిల్లాలలో 99° ఫా. కు తక్కువ ఎప్పుడును ఉండదు. 

జూను నెలలో అన్ని జిల్లాలలోను ఉస్జ్యము తగ్గును, 

ఈ నెలలోనే బుతుపవనములు (పారంభమగును, కాని 

వర్షములేక ఆకాశము నిర్మల ము గానున్న రోజులలో 

ఉప్టము, ఖమ్మముమెట్టువంటి పల్లపు [పొంతముఅలో 

102° ఫొ, వరకుకూడ ఉండును. జూలై, ఆగన్టునెలలలో 

వేడి [క మేవి తగ్గును. కాని సెగ్గుంబరులో తిరిగి కొద్దిగా 

జరుగును. 

అక్టోబరు, నవంబరు నెలలు శరదృతువు. ఈ కాలములో 

ఆగ్నేయ బుతుపవనములు . వీచుట _ మాని వేయును. 

అక్కడక్కడ కొద్దిగా వర్గ ములు పడును. ఉప్ణో[గత 

పళ్చిమ[పాంతములందు కంకు తూర్పు (పాంతములందు 

కొద్దిగా ఎక్కువగా నుండును, 

డిశెంబరునుండి ఫ్మిబవరివరకు నీకకాలము. ఈ కాల 

ములో తెలంగాణమంతయు చలిగాను, పొడిగాను 

ఉండును, డిశెంబరు. ఆఖరిరోజులు మిక్కిలి చలిగానుండు 
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కాలము. రాతిళ్ళు చలి ఎక్కువగానున్నను 

మొతము సమశీతలముగా నుండి వోయిగానుండును. 

గోచావరీమండలములో రికి ఫొ. లకును, క్ట మండ 

పగలు 

లములో 93° ఫా. లకును ఉప్లము మించదు. ఫి బవరి 

'నలనాటికి [కమముగా "బేడి ఎక్కువగును. 

సము[దమునకు దూరముగా ఖండాంతరమున 

నుండుటచే దై నిక ఉప్టోగతల హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా 
నుండును. దినములో అధిక అల్పోప్టో [గతల మధ్య 

వ్యత్యాసము దతీణ[పాంతములలో 20°, ఫా, వరకును, 

ఈ శాన్య (పొంతములలో 30° ఫా. వరకును ఉండును. 

తెలంగాణము ఉవ్నమండలములో నుండుటచే సంవత్సర 
మునకు రి, 9 మానములు వేడిగానుండును. అందుచే ఈ 

| పొంతమున వాయుమండలము పల్పగానుండి ఒత్తిడి 

తక్కువగానుండును. కీత కాలములో నీమండలము, ఉత్తర 
హిందూన్థామునకంకొ వెచ్చగా నుండును, అందుచే ఉత్తర 
హిందూస్థానములో 

అంతకంకు తక్కువగాను 80 అంగుళములవరకును 

వాయుపీడనము ఉండును. జెలంగాణములో (పాంత్రీయ 

పీడనము ఆ గ్నేయమునుండి ఈశాన్యముదిశలో ఎ క్షువగా 

నుండును. అందుచే గంటకు 5 మైళ్ళలోపు వేగముతో 
చిన్నగాలులు ఎప్పుడును ఈ శాన్యమునుండియు, తూర్చు 

నుండియు, తెలంగాణపు ఆ గ్నేయభాగమునకు పీచును. 

వర్ష కాలములో నీవరిస్థితులు. తల్మక్రిందు లగును. ఈ 
కాలములో గాలులు బుతుషవనముల [పొబల్యమువలన 

బలముగా వీచును. సామాన్యముగా వీటి వేగము గంటకు 

15, 20 మైళ్ళవరకు ఉండును. వేసవిలో అధిక పీడన 

మండలము అల్పపీడన మండలము 

(పొరంభదశలో నుండుటవలన చేశమంతటను వాయు 

పీడనములో వ్యళ్యాసములు చాల తక్కువగా నుండి 
గాలులు వీచవు. 

గోచావరీనదీ [పొంతములలో సంవత్సరమునకు 

40 అం, కృష్ణానదీ (పాంతములలో ముఖ్యముగా మవా 

బూబ్ నగరుజిల్లా పశ్చిమభాగమున, 20 అం." వర్ణము 

పడును. ఎక్కువ వేడిగాను, శేమగాను ఉండుటయు, 

అంతముకాగా, 

ఎక్కువగాను, తెలంగాణములో ' 

బంగాళాఖాతమునుండి వచ్చు తుఫానుగాలులు గోదా . 

వరి లోయలగుండా నీ [పొంత మునకు వ్యాపించుటవలన 

అం(థ(లు Good ఇ LL 

ఉత్తరమున వర్ష మెక్కువ. $0 అం. కు వెన వర్షము 
ననా! ర (న we 

పడు ఉత్తరథాగములను, అంతకంశు తక్కువ వర్షము 
rm 

పడు దకీణభాగములను గేలకొండ జల[గహాకేత్రము 
(Water shed) చేరు చేయుచున్న ది, ఉ తరమున అధిక 

అనే 

వర్ణము జులై నెలలోను, దతీణమునను, పశ్చిమమున 
యె 

అధికనర్ష ము సెఫైంబరులోను పడును. 
థ్ ర సతోస్ణ స్థితులనుబట్టియు, న నకిక స్వరూపమును రు ర గ య 

బట్టియు చంంగాణమును రెండుగా విడదీయవచ్చునని 

మైన వర్క న్న విషయములవలన విళశదమగును. 

(1) ఉత్తర, ఈశాన్య |పొంతములు ముఖ్యముగా గోడా 
వరీనదీ వరిసరములు, (8) దకిణ, ఆగ్నేయ (పొంత 
ములు ముఖ్యముగా కృష్ణానదీ వరినరములు, 

మొదటి విభాగములో, 40 నుండి 45 అం. వర్షము 

పడును. ఇక్కడ అడవులు ఎక్కువ. వరి సాగు ఎక్కు 

వగా జరుగును. అడవులు నిర్మూలించబడుట వలనను, వర్ణ 

పాత మెకు క్కువగా నుండుటవలనను ఈ భాగమున నేలలో 

సారము చాలవరకు తీణించినది. ఇక్కడ ఖరీఫ్ పంట 

[వధానమయినది. రెండవ విభాగములో రబ్బి పంట 

(ప్రధానము, 

నల్ల "రేగడి నేలలు, ఎర నేలలు, ఇసుక నేలలు, తెలంగా 

ణములో కనుపించు ముఖ్యమయిన నేలలు. పాదరా 

బాదులో పక్చిమజిల్లాలనుండి నదులవలన శేబడిన నల్ల రేగడి 
మట్టి కృష్ణా గోదావరీతీరములందు ఇర్ముపక్కలను కను 
వించును. ఈ నేలలు, వృతజాలమునకు కావలసిన ఖనిజ 

ములను కలిగి ఎక్కు వసారవంతమయినవి. ఇంతకంకు 

తక్కువ సారవంతమయిన నేలలు తెలంగాణము పశ్చిమ 

సరివాద్దులోను, ఆదిలాచాదుజిల్లా ఉత్తర సరివాద్దులలోను 
ఉన్నవి. నల్లరేగడి నేలలు చాల సొరవంతమగుటవలన 

(పత్తి గోధుమ విరివిగా పండును. సాగుకేయుటకు 
వీలున్నచోట్ల వరి, చెరకుకూడ పండును. మిక్కిలి ఎరుపు 
నుండి గోదుమరంగువరకు మార్చులుగల ఎ్యరనేలలు, 
మెదక్, నిజామాబాదు జిల్లాలలో కలవు. పండ్లతోటలకు, 

నూ నెగింజలను, అవరాలను వండించుటకు చాల తగినవి. 

ఆదిలా జాదుజిల్లా దకిణపాంతములోను, నిజామా 

జాదులో చాలభాగములోను, కరీంనగరు, మెడకు, న ల్లి 

గొండ, వరంగల్లు, ఖమ్మం, హైద రాజూాదు, మహాబూబ్ 
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ఆంధధపదేశము ఇ 

నగరు జిల్లాలలోను ఇనుకనేలలు ఎక్కువ. ఇవి చాల 

తక్కువ సొరనంత మెనవి, 

వృక్షజాలము : తెలంగాణములోనహజ్ఞముగా పెరుగు 

నవి ఉప్పమండల అరణ్యాలు, చిట్టడవులు, ముండ్లపొదలు 

గడ్డిమెదానములు. వర్ష పొతము ఎక్కు వగనున్న తూర్పు 

భాగములో అరణ్యములు కనుపించును. కాని పశ్చిమ 

ముగా పోయినకొలది, ఎత్తయి, వర్ష పాతము ఎక్కువగా 

నున్న [పొంతములలో తప్పి కే, ముండ్లపొదలు, గడ్డి కని 

పీంచును. ఆదిలాబాదు, కరీంనగరు, మపిబూబునగరు, 

వరంగల్లు, ఖమ్మం, నిజామాబాదు జిల్లాలలో అడవులు 

గోదావరీ కృష్టాతీరములలో 

తుమ్మచెట్టు ఎక్కువ. వరంగల్లు జిల్లాలోని ములుగు, నర 

సంసేట, ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని నువ+చేవపూరు, కరీం 

నగర్. జిల్లాలోని మాననూరు, మహబూబ్ నగరుజిల్లాలోని 

అమరాజాదు తాలూకాలలో, వేనవిలో ఆకులురాల్చు 

జాతీచెట్లతో నిండిన అడవులు కలవు. ఈ అరణ్యములలో 
చెట్లు రమారమి 50 అడుగుల ఎత్తువరకు “పెరుగును. 

గంధపుచెట్లు, కేకు, నల్లమద్ది మొదలగు ఉపయోగకర 

మయిన చెట్టు ఈ అడవులలో పెరుగును. పాదరాకాదు, 

నువాబూబునగరు, నల్లగొండ, మెదక్ జిల్లాలలో చెదరు 

చెదరుగా నున్న చెట్లతోను, పొదలత్రోను, సీశాఫలము, 

తాడి మొదలగువానితోనుకూడిన చిట్టడవులు "పెరుగును. 

వర్షము భాగుగా తక్కువగా నున్నచోట్టయందును 

కొండ వాలులలోను గడ్డి "పెరుగును. దీనిలో వాననగల 

గడ్డిరక ములుకూడ కలవు, ఆదిలాబాదు, నిజామాబాదు 

జిల్లాలలో పెరిగడు గడ్డియే కాగితములు తయారుచేయు 

టకు చాల తగినది. వరంగల్లు, ఆదిలాబాదు జిల్లాలలోని 

అడవులలోనుండి శేకు ఎక్కువగా లభించుచున్నది. 
నీటిపారుదల, వ్యవసాయము : తెలం గాణమున 

మొత్తముమీద సంవత్సరమునకు లిలీ అం. వర్షము పడు 

నని చెప్పవచ్చును. ఈ వర్షము తూర్పు పొంతములలో 
ఎక్కువగాను, పశ్చిమ [పాంతములలో తక్కువగాను 
ఉన్నది. వర్షపాతము తక్కువగుటచే పంటభూములు 
సాగుచేయవలసిన అవసర మున్నది. "పెద్ద నూతుల, చెరు 
వుల సహాయముతో భూములను సొగుచేయుట తెలంగా 

ణములో గమనింవవలసిన విశేషము. 

సహజముగా ఎక్కు వ, 

వాద రాబాదు, 

ఆం| ధ దేశపు తీర. 
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[పాంతములతో సరిపోల్చి నచో తెలంగాణములో కాలు 

వలు లేవని చెప్పవచ్చును. 700 సంవత్సరముల పురాతన 

మయిన పొకాల సరన్ను చాల పెద్దది. మునేరునదికి. 

4000 అ. పొడవున వేసిన అడ్డకట్టవలన నిది ఏర్పడినది, 
దీనిలోతు 50 అ. వరిమాణము వ కోట్ల ఘనపు టడు 

గులు, పాదరాబాదు మధ్యనున్న 

హు స్పేనుసాగరు చెరువు 400 సంవత్సముల పూర్వము 

నిర్మింపబడినది. దీని కట్టపొడ వను 7000. అ., లోతు 7క్ అ. 

పరిమాణము 290 కోట్లు ఘనపుటడుగులు. 50 అ. లోతు 

కలిగిన రామప్పచెరువు 120 కోట్ల భు, అ. పరిమాణము 
కలది. 50 అ. లోతుకలిగిన లక్నవరం చేరువుకూడ 
(పసిద్ధమయిన పురాతన తటాకము. ఈ చెరువులవలన 

వేలకొలది ఎకరములు సాగుచేయ బడుచున్న వి. 

నీటిపారుదలకు, విద్యుచ్చ క్తికి ఉపయోగపడు. నదీ 
(పొ జెక్టులు తెలంగాణములో చాలకలవు. 

ఉస్మాన్ సాగరు, హిమాయత్ సాగరు నరస్సులు 

నగరములకు నీటిని 

సప్హయి చేయుటకు ఉపయోగించుచున్న వి. 

మంజీరనదికి కట్టబడిన ఘనపురం ఆనకట్టవలన సుమారు 

25 వేల ఎకరములు సాగు అగుచున్నవి. ఆలేరు నదికి, 

కట్టబడిన పోచవరం ఆనకట్టవలన 18 వేల ఎకరములు, 

నుహాబూబున గరు జిల్లాలోని దిండి (పా జెక్టు వలన 89 వేల 

ఎకరములు సాగుచెయబడుచున్నవి. కామా రెడ్డి పట్టణము 

సికిదాబాదుల 

సికిందరాబాదు 

నకు 18 మె. దూరములో మానేరు నదిిపె నిర్మింపబడ్డ 
చెరువువలన 12 వేల ఎకరములు సాగుచేయుటకు, 
1000 కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ్భ క్తి తయారుచేయుటకు వీలు 

న్నది. 15 చ, మె. వై వైశాల్యము, 8000 కోట్ల ఘనపు 

టడుగుల పరిమాణము, 100 అడుగుల లోతు కలిగిన 

నిజాముసాగరు చెరువు, మంజీరనడికి అడ్ల డ్లముగా 2 మై, 

పొడవున కట్టబడిన అడ్డకట్టవలన ఏర్పడినది. దీనివలన 

6 లతల ఎకరములు సాగు అగుచున్నవి. 8,000 నుండి 

11,000 కిలోవాట్ల విద్యుచ్చక్తి తయారు అగును. 

17 వేల ఎకరములు సాగుబడి చేయు, వరంగల్లులోని 

వైరా (పాజక్టు, నుమారు 20 వేల ఎకరములు సాగు 

చేయుటకు వీలగు పాలేరు (పాజక్టు, చెప్పదగినవి. ఇవి 

గార తుంగభ ద, నాగార్జునసాగరు (వా ి క్టుల వలన 



శలంగాణమునకు నీకు, 

అభించును. 

తెలంగాణములో పంట[కింద నున్నభూమి ఈ [కింది 

విధముగా నున్నది. 

విద్యుచ్చక్తి విసారముగా 

లక్షల ఎకరములు 

వ్యవసాయము [కింద నున్నది, 116.85 

నీటిపారుదల వసతులు గలది, 16.67 

వ్యవసాయమునకు అనువైనను 

ఖాళీగా నుండిపోయినది. 10.06 

బంజరుభూమి వ 6. ఉత్త 

సాగులోనికి తీసికొని రాతగినది. 20.40 

వెన చెప్పిన భూములలోని పంటలు ఈ |కింది విధ 

ముగా నున్నవి. 

లక్షల టన్నులు 

ఛాన్యము 11.15 

అపరాలు 1.57 

చెరకు 1.76 

ఆముదము 0.51 

వేరుసెనగ 2.42 

మిరపకాయలు 0.15 

ఉల్లి 0.87 

పొగాకు 6500 టన్నులు 

(పత్తి 89,000 'బేళ్లు 

ఖనిజసంపద :- (ఆం|ధదేశపు ఖనిజనంపద చూడుము. 

పరిశ్రమలు := సింగరేణి మొదలగు గోచావరిలోయ 

బొగ్గుగనులు కారణముగా, తెలంగాణములో పరి|శమలు 

నెమ్మదిగా నభివృద్ధి చెందినవి. (పాంతీయముగా కావల 

సిన వస్తువులు తయారుచేయు భారీపర్మి శ్రమలు, గ్భవా 

పరిిళమలు చాలకలవు, వీటిలో ముఖ్యమయినవి ఈ 

[కిందివి ; 

పా(దావాదులోని డి. బి. ఆర్ . మిల్లులోను, వరం 

గల్లులోని అజంజాహిమిల్లులోను నూలు ఉత్పత్తి యగు 

చున్నది. ఇదికాక వ్యస్త్రములుకూడ నేయుమిల్లు మైదా 

బాదులో నొకటి యున్నది. 

సిర్ పూర్ లో కృ(త్రిమపు సిల్కు తయారుచేయు 

ఫ్యాక్టరీ కలదు. దీనిలో రోజునకు 5 టన్నుల రయాను 
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తయారు అగును. దీనితో రమారమి 50,000 గజముల 

సిల్కు దారము తీయబడును. 

బోధనులోనున్న నిజాము వంచదార ఇ ఫ్యాక్ట 'రీలో 

2,40,000 రూపాయలు విలువగలిగిన 21,000 ర టన్నుల 
పంచదార సాలీనా తయారగుచున్నది. ఈ ఫ్యాక్టరీలో 

నుపయోగించగా మిగిలిన చెరకువంట వరము 

లకు ఎగుమతి చేయబడుచున్నది. ఈ భె ఫ్యాక్టరిలోనే సంవ 
తృరమునకు 5 లకులగాల న్ల సాొరాయికూడ తయార గును. 

ఇది యంతములు నడువుటకుప యోగించు [పత్యేక మైన (ప 
సారాయి. 

హైదరాబాదులోనున్న , కోహినూర్, శాజ్గ్లాను 
ఫ్యాక్టరీలలో గాజుసామానులు తయారగును. 

ఆ స్పెస్టాను తయారుచేయు హైదళరాచాదు ఆస్ఫెస్టాను 

సిమెంటు [పోడక్ట్సుఫ్యాక్షరీ మైదరాణాదులో నున్నది. 
సిరుపూరులో కాగితములు తయారుచేయు ఫా ఖ్యాాక్ట్యర 

యున్నది. దీనిలో సాలీనా 6,000 టన్నుల కాగితములు 

తయారగును. 

పాదరాబాదులోని చార్ మినార్ సిగ రెట్టుకం వెనీ 

'తెలంగాణములో ముఖ్యమయినది. దీనిలో రోజుకు 40 

లక్షల సిగరెట్టు తయారగును. వజీర్ నులాను సిగరెట్టు 

కంపెనీ మరియొక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టరీ. 
నేత పరి ళమ తెలంగాణములో ముఖ్యమయిన గ్భవా 

పరిశ్రమ, ఇందుకు కావలసిన (పత్తి, నూలు ఇతర (పాంత 

ములనుండి వచ్చినను తెలంగాణ ములో నేతవరిశమ బాల 

అభివృద్ధి చెందినది. ఈ పర్మిళమకు ముఖ్యమయిన జిల్లా 

లగు నిజామాబాదు, నల్జగ్ండ, మవాబూబునగరు, వరం 

గల్లులలో ను ప్రసిద్ధమైన ఉన్నికంబళ్ళు నేయబడును. వీటిని 

దేశములో నితర[పాంతములకు ఎగుమతి చేయుదురు. 

ఆటవస్తువులు, ఇతరములయిన కళా(ప్రాథాన్య మైన 

వస్తువులు తయారుచేయుటలో చేశమునందంతటను (ప్రసిద్ధి 

గాంచినది నిర్మలపట్టణము. హైదరాబాదులో అనేకము 
బత్తాముఫ్యాక్ట్యరీలు ; బెల్లంపల్లి, ఆజమా బాదు పట్టణము 

లలో రసాయనపదార్థములు చేయు ఫ్యా క్ట్యరీలుకలవు. ఇవి 

గాక పింగాణి, తదితరవస్తువులు చేయు ఫాక్టరీలు తెలంగా 

ణములో నున్నవి. పైదాజాదు అల్విన్ మెటల్ వర్కు, 

(పాగాటూల్సు కార్పొ లేషనులలో ఇనువసామానులు, 



ఆ౦ధ్రబ్యోంకు చరిత్ర 

అరుం తపరికరములు, మొదలగునవి తయారుచేయబడు 

చున్నవి. 

ముఖ్యమయిన పారి[శామికోత్ప త్తి, ఈకింద నీయ 

బడినది. నూలువసన్ర్రములు 415.20 లతల గజములు; 

నూలు 188.26 లక్షల పౌనులు (తూకము); సిల్కు గుడ్డ 

9.99 లతల గజములు; సిల్కు దారము 25.76 లక్షల 

పొనులు (కూకము), పంచదార 61 వేల టన్నులు; 

కాతగిము 2.68 లతల వాండడు వెయిటులు; సిగ రెట్లు 

478.7 కోట్లు; సారాయి. లి.67 లతల గాలన్లు, ఇవిగాక 

15:28 లతల టన్నులబొగ్గు, 68.8 మిలియన్ల వాట్లు 

విద్యుచ్చక్తి కి 59.700 టన్నుల ముడి ఇనుముకూడ ఉత్ప శి లి 

యగుచున్నది. 

జి, న 

_  ఆంధబ్యాంకు చరిత్ర: ప్రతిదేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థ 

యందు అందలి బ్యాంకింగ్ సంస్థలు నిర్వహించవలసిన 

పాత మిగుల (ప్రముఖ మైనది. ఆర్థిక ముగా ముందుకు 

వచ్చిన చేశములయొక్క_ పరిస్థితులను గమనించిన వారు 
ఉత్తమమైన బ్యాంకింగ్ విధానము ఆర్థికాభ్యుదయ 

మునకును వర్తక వాణిజ్యముల సెంపుద లకును పరమా 

వశ్యక మను విషయమును విన్మరింపజాలరు. 

ఆంధ బ్యాంకు నేటి ఆంధ దేశపు ఆర్థికజీవితమునను, 

వ_ర్గక వాణిజ్యములందును (వాముఖ్యముగల సంస్థ. 

_ఈసంస్థను స్థాపింపవలయునను సంకల్పము దీనిస్థాపకులును 
ఆంధనాయకులును అగు డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య 

గారికి 1928 వ, నం॥ నెస్టెంబరులో కలిగినది. అదే 

సంవత్సరము నవంబరు 20 వ తేదీని బందరులో ఆం|ధ 

పని [పారంభించినది. 1929 నవంబరునెలలో 

కాకినాడవట్టణమునందు మొదటి శాఖను తెరచినది. 

థ్ ళ 

బ్యాంకు 

25 సం.లు జయ్మపదముగా వ్యవహరించి నిండుగర్వ 
ముతో 1948వ సంవత్సరమున రజతోత్సవము జరుపు 

కొన్నది. ఇది ఆం ధభజ్యాంకు యొక్క నండి ప్పగాథ, 

“పెద్ద నదులు [పారంభములో చిన్నవిగా నుండును” 
అను సామెత ఈ సంస్థకును వర్తించును. అదేవిధముగా 

ఈ స ంస్థయు కొలది పెట్టుబడితో (ప్రారంభమై (కమ[కమ 

ముగా "పెద్దదై. చేడు ఆం|ధడేశములోను వెలుపలను 
వెక్కుశాఖలతో అలరారుచున్నది. 

526 

స ంస్థాపనోద్దేశములు : “ఆం|ధులచే నిర్వహింపబడి 

అంధులకు ముఖ్యముగా ఉపయు క్తము శకాగలుగుచు 

విపుల మైన వ్యాపారమునకు నిలయమై ఉండెడు ఒక 

కమర్షియల్ శెడిట్ సంస్థను స్థాపించవ తొనను ఆశయ 
ముతో నిది ఉద్భవించినట్లు ఈ బ్యాంకు నంస్థాపకులగు 

డాక్టర్ పట్టాభిగారు చెప్పియుండిరి. [పన్తుత మేనేజింగ్ 

డ్రై రక్టరు అగు 4 తా డేపల్లి శీరాములుగారి మాటలలో 
ఈ సంస్థ యొక్క ఆళయములు :. 

(1) దేశములోని ఆర్థికబలమును నమీకరించి వాణిజ్య 

పరుల అవసరాలకు నపాకరించుట. 

(11) వ్యవసాయదారులకు అల్బవ్యవధథి బుణములు. 

ఒనగుట. 

(యు పరిశ్రమల అభివృద్ధికి 

చేయూతగానుండుట. 

నిర్వహ ణములో కల్లిన కష్టములు : ఈ లికి నం. ల 

కాలము అనగా 192కి నుండి 1956 వరకు గల కాల 

ములో ఈ సంస్థ నిర్వవాణమునందు పెక్కు చిక్కులు 

కల్లినవి, ఇది సాధారణ కాలను కాదు. ఆర్థిక మాంద్యము 

మొదలు [దవ|ోల్బణమువరకు వివిధ ఆర్థిక పరిస్థితులును, 

ఒక మహాయుద్ధము, దేశములో రాజకీయ సనంతోభము 

మొదలు స్వాతంత్య [ప్రదానమువరకు గల రాజకీయ 

సంఘటనములును నంభవించిన సమయము. 

1928 లో ఈజ్యాంకు స్థాపింపబడునప్పటికి ఆం|ధ 

దేశ పరిస్థితులు ఇందులకు అనుకూలముగా లేవు. [వజలు 

బ్యాంకింగ్ యొక్క ఉపయోగమును. (పొముఖ్యమును 

గు_ర్తింపలేదు. డాక్టరు పట్టాభిగారు మొదట ఈ సూచన 

చేసినపుడు “ఎవరుగాని తగినంత ెద్దమొ త్తములు 

విరాళము లిచ్చుటకు సావాసింపకపోవుటవలన కొంత 

నిరుత్చావాము కలిగినది. కాని వారి మి|తులగు తాడే 

పర్లి సుబ్బారావుగారు, ఉదయగిరి గోపాలరత్నంగారు, 

మొదలగు వా రిచ్చిన తోడ్పాటువలన ఈ సంస్థ 1920 వ 

ఐట్టుబడులను ఒసిగి 

సం, నవంబరు 20 న రిజిస్టరు కాగలిగినను, అనేక 

జాలోరిష్టముల నెదుర్కొనవలసివచ్చినది. ఇంపీరియల్ 

బ్యాంకుకు అప్పుడుగల యూరోపియకా-వజంటు వ్యతిరేక. 
[పచారము, ఆ బ్యాంకు పాడాఫీసువారు ఓవర్ [డాఫ్టు, 

ఇచ్చుటకు నిరాకరించుట, . ఇందుల . క దాహూరణములు, 



ఆతర్వాత 7 సంవత్సరములకే (ప్రపంచము నావహించిన 

ఆర్థికమాంద్యము, 1955 లో (ట్రావన్యూరు నేషనల్ 

అండ్ క్విలన్ బ్యాంకు పతనము, 1942 లో యుద్ద 

కాలమున జపానుదాడుల గూర్చిన [పజల భయములు, 

ఇవన్నీయు బ్యాంకు అభివృద్ధి కార్యక్రమముల వై ఒ త్తిడీ 

కలుగ బేసినవి. కాని అదృష్టవళమున ఆ దుమారములకు 
ఈ సంస్థ తట్టుకొనజాలినది. అనేక పర్యాయములు 

విస్తరణ కార్యములను వాయిదా వేయవలసివచ్చినది, 

ఉదాహారణకు 1984 లో రిజర్వుబ్యాంకు సంస్థాపనము నిశ్చ 

యింపబడెను, కాని అందు షెడ్యూలు బ్యాంకుగా చేరు 

అర్యతయుండుటకు వనూలయిన మూలధనము విలువలు 

కలసి కనీసము 5 లతల రూపాయ లుండవశళెను. మూల 

ధనము పెంపుదలకు బ్యాంకుచేసిన [ప్రయత్నము ఫలిం' 

పక ఆ |[పయత్న మును వాయిదా వేయవలసి వచ్చినది. 

కాని 1948 లో ఆ యాశయము నెరవేరి రిజర్వు 

బ్యాంకు ఆక్ట్టు రెండవ "షెడ్యూలులో ఈ బ్యాంకు పేరు 

నమోదు చేయబడెను. దేశములో [ప్రారంభమైన [దవ్యో 

ల్బణముకూడ ఈ జ్యాంకు అభివృద్ధికి తోడ్పడెను. 1946 

నాటికి ఇందలి డిపాజిట్లు ఒక కోటిరూపాయలకు పెరి 

గాను. శాఖలుకూడ స్థిరముగ అభివృద్ధి చూవదొడగినవి. 

అయిశే, కొన్నిమా తము లాభసాటిగా లేనివి మూసి 

వేయవలసివచ్చెను. ఉదాహరణమునకు ఈ బ్యాంకి 

రెండవశాఖ హైదరాబాదులో 1980 లో శెరువబడి 

నను, అది లాభసాటిగా లేనందున 1940 లో మూసి 

వేయవలసివచ్చెను. 
విజయకారణములు ; ఇంతవరకు ఈ సంస్థ ఆశయము 

లను దీని నిర్వహణమునం దుద్భవించిన నమస్యలను పరి 

శీలించితిమి. కాని ఈ సంస్థ బాలారిష్టములను జయ।[పద 

ముగా ఎదుర్కొనుటకుగల కారణములను చేరొన 

వలసియున్న ది. 

అందులకు మొదటి కారణము ఈసంస్థ కేవలము కొందరి 

వ్య క్తులకై కాక ఆంధ దేళ ఆర్థిక స్వయంపోషకత్వ 

కార్య[కమములో ఒక అంగముగా ఉన్నతాశయములతో 

ఐతే కేవలము ఉన్నతాశయములవల్లి నుదృవించుట. 

పసంస్థయు వర్ణి ల్లదు. ఉన్న తాశయములశోపాటు దూర 

దృష్టి, సామర్థ్యము కావలయును. ఈసంస్లకు ' సంవత్స 
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డా పట్టాభిగారు మీతవ్యయము, 

విధానములకు పునాదులు వై చిరి. 

[పారంభమున 

జాగరూకత అను 

ఉదాహారణమునకు 

సంవత్సరదునకు ఒకటికంు ఎక్కవ 

శాఖలు తరువకుండను, అదడికూ అంతకుపూర్వుము 

శతెరచినది లాభసాటిగా నడు మన్ను ట్లు శకెలిసినపిమ్మటనే 

మరియొకశాఖ తెరచునట్లును తగిన జ్యాగత కీ సికొనబడి 

నది. అంతేగాక ఈసంస్థ నిర్వహణజాధ్యత వహించిన 

శ్రియుతులు డి. యస్, శాస్త్రి, కె. సుబ్భారావు, 

వారణాసి కృష్ణమూర్తి, ఇ. రామచం[దమూ ర్తి మొద 

లగు నివుణుల కృపి కూడ ఈసంస్థ యొక్క విజయమునకు 

మరొక పాతువు, ఆంధ దేశములోని వివిధరంగములకు 

చెందిన [పముఖులు డైరక్టర్, మేనేజింగ్ డై రక్టర్ , 

వైర్మన్ మొదలగు పదవులను అలంక రించి, ఈ సంస్థ 

అభివృద్ది దోవాదముచేసిరి. ఈ ఈ సంస్థ వాటాదార్లకు [వేతి 

పంచుట, ఇందలి చేరు ఏ 

కొద్దియోతప్ప దశారీలచేతులలో లేకుండుట, ముఖ్య 

ముగా బ్యాంకింగ్ సూత్రములు (శన్రాన క్తులతో పాటింప 

బడుటకూడ ముదావహములై న విషయములు. 

డా. ఆర్. వి, రా. 

ఆం|ధభాషా చరిత్రము ;- నేటి ఆంధదేశమున 

ఆం(ధులు మాటాడు వ్యావవోరిక భాషకు ఆం|ధ మనియు 

'తెనుగనియు, శెలుగనియు మూడు వెళ్ళు వాడుకలో 

నున్నవి. ఈ భాషను మాటాడు జననంజ్య సుమారు 

నూడుకోట్ల ముప్పది లక్షలు. నేటి మన భారత దేశ మున 

వాడుక లోనున్న భాషలలోనిశెల్ల అత్యధిక నంఖ్యాకు 

అయిన జనులు మాట్లాడునది హిందీభాష. దాని తరు 

వాత గొప్పసంఖ్య తెలుగు మాట్లాడువారి సంఖ్యయే. 

ఈ భాషయందు నన్నయాది మవోకవుల. రచనలుగల 

గొప్ప వాజ్బయము గలదు, నవ్య నాగరికత వలన 

[ప్రపంచమున బయలుదేరిన అనేక [కొత్త వాజ్మయ 

[పక్రియలు, వార్తా పత్రికలు మొదలైన విజ్ఞాన దాయక 

రచనలు తెనుగునను గలవు. ఇట్టి విశాల భాపొ [ప్రపంచము 

యొక్క చరి[త మును అనగా భూత భవిష్యద్వర్ర 

మాన న్వరూపములను సంగహముగా నైన చెరుగ 

వలయును, 



ఆంధ్రభాషా చరిత్రము 

పాశ్చాత్య దేశమునుండి మనకు న్యవహారములో ని$ 

వచ్చిన |కీన్తు శకముయొక్క- (పారంభ దళనుండి నేటి 

వరకును అనగా సుమారు శెండువేల నంవత్సరముల 

వరకు నుండిన ఆం[(ధభామ యొక్క చరిత్రమును శెలివిడి 

కొరకు కొన్నీ యుగములుగా అప్పుడప్పుడు కలిగిన 

పరిణామ వి శేషములనుబట్టి విభజింపనగును. మన తెనుగు 

భాషలో మొట్టమొదట బయలుదేరిన [గంథము నన్నయ 

కృతమయిన మహాభారతము. ఇంతకంయు |పాచీనము 

లయిన [గంథములు ఉన్నవాలేవా అను వివాద మొకటి 

బాల కాలమువరకు నడచినదిగాని అట్టి గంథములున్న ట్లు 

నిర్ణాయక మ్చుల్తెన సాత్యుముగాని, వాటి స్వగూపముగాని 

లభింపలేదు. తెనుగు సారన్వతమున నన్నయ ఆదికవి 

యనియు, ఆతడు చేసిన భాషా నియమములనే నేటికిని 

[నామాణికులు అవలం బించుచున్నారనుటయు ఎల్ల రెరిగి 

నది. నన్నయ (వాసిన భాషను ఎల్లి విధములను పోలి 

యున్న భాషనే మనము [వాయుచున్నామనుట ఒప్పు 

కొన వీలులేదుగాని, ఆనాటి భాషయందలి జీవము, 

స్వభావము, చాల వరకును నేటి భాషయందును నిలిచియే = 

యున్నవి. ముప్పదియేండ్ర వయసున మనమొక పురు 

షుని చూచి ఆతరువాత మరి ముప్పది యండ్హ్రకు అనగా 

పష్టిపూ ర్తియైన తరువాత నాతనిని తిరుగ చూచినచో 

' నాతని బహిరంగ స్వరూపమునను, వైజ్ఞానిక స్వరూప 

మెన మానసిక వృత్తియందును గొంతమార్చు కనువట్టక 

తప్పదుకాని ఆతనిని వేరుపుషునిగాగాని, యాతని ఆత్మ 

వేరనిగాని భావింవము. కాలగతిని పూరువ న్వరూపాదిక 

మున మార్చు కలిగినత్లు భాషయందును మార్చు గలుగు 

చుస యుండును. ఆతని వయస్సు నంతటిని బాల్య 

యౌవనాదిగా నెట్లు విభజించుచున్నామో అనే తెనుగు 

స్థితినిగూడ విభజింప వచ్చును. 

భారతము బయలుదేరిన కాలము పదునొకండవ 

శతాబ్దము, ఆనాటినుండి నేటివరకును ఒక భాగముగాను 
దానికి పూర్వకాలమును వేరు భాగముగాను విథజింప 
వచ్చును. ఈ నెండు భాగములనే మరల అప్పటి విశేషము 
లనుబట్టి విభజింపగా ఐదు యుగము లగుచున్నవి. 

1 కస్తు పూర్వము 11 కీ.శ. 1నుండి "వ శశాద్షి 

వరకును, 111 ' వ శశాబ్దినుండి 11 వ శతాబ్ది వర 

కును, IV 11 వ శ తాబ్దినుండి 19 వన శతాబ్ది వరకును 

V 19 న శతాబ్టినుండి నేటి వరకును, సె రీతిని విభజింప 

బడిన అయిదు యుగములలో మొదటి మూడును 

వాబ్బ యోత్చ గ్తికి పూర్వ స్వరూపమును నిరూపించును. 

తరువాతి రెండును తదనంతర న్యరూపమును నిరూ 

పించును, 

సె వాటిలో మూడవయుగమయిన 7 మొదలు 11వ 
శతాబ్దము వరకునుగల కాలములో శెనుగులో [వాయ 

బడిన గద్యమయ శాసనములును, కొన్ని దేశీయఛందస్సు 

లతో అనగా సీసము, తరువోజ, అక్కర అనునట్టి పద్య 

బంధములతోకూడిన శాసనములును లభించుచున్నవి. ఈ 

శాసనములు రాజాజ్ఞ ననుసరించి దేవాలయములకును, 

| బాహ్నాణులకును, రాజసేవచేసిన మరికొందరకును ఇయ్య 

బడిన భూములు, వాటి హక్కులు, ఎల్లలు మొదలైన 

వివరములతో గూడినవి. అంతియేగాని భారతమునలె 

ఉదాత్తమైన నీతులు, కథలు, కల్పనలు గలిగిన కావ్య 

ములుగాని, రచనలుగాని లభింపలేదు. ' ఈ కాలమున 

ఏవైన దీర్ధములై న కావ్యములును, సంస్కృత ఛందస్సు 

లైన ఉత్సలమాల, శార్టూలము మొదలైన వాటివంటి 

పద్య బంధములును ఉండియుండవచ్చునుగాని అవి నశించి 

పోయియే యుండనగునని కొందరు ఊహించుచున్నారు. 

దీనికి పమాణముగాని బలమయిన యుపప త్తిగాని కను 

పింపదు. ఈ యుగమునందలి ఇాసనస్థ్ర భాషనుబట్టి ఆనాటి 

తెలుగు యొక్క స్వరూ+పన్వభావములను, వ్యాకరణ 

మును మనము ెలిసికొనవచ్చును. ఇంకొక విశేషమే 

మనగా ఈ కాలమున తెనుగునకు రాజాదరణమేర్చడి 

శాననములయందు వాడబడుటకు తగిన యధికారము: 

"గౌరవము ఆ రాజులవలననే గలిగినదనుటయే. ఇట్లు 

ఇనుగును గౌరవించినరాజులు తూర్పు చాళుక్యవంళపు 

రాజులు. ఈవంశమునకు మూలపురుషుడయిన కుబ్దపిష్ణు. 

వర్గనుడు క్రి. శ. 615-688 వరకు. పరిపాలించెను. ఈ 

వంశములో 27 వ పురుషుడైన రాజనరేందుజే తెనుగు 

నకు వా జ్బయస్థితిని కల్పించి. యుగ(పవర్తకుడ య్యును. 

దీనికి పూర్వయుగమయిన శెండవయుగము (కీ, శ. 

1_600)నందు తెనుగుభాపాశాననములు లేవని యే చెప్ప 

వచ్చును, ఏవేని కొన్ని సందిగ్గముల యిన శాసనములు 
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ఉన్నను అవి ఈ రెంశవయుగము తుదిభాగమునాటివి, 

ఈయుగమునందలి శానన ములన్నియు సంస్కృత పాకృత 

భామలలోనే యుండుటచేత ఆనాటి 'తెలుగుస్వరూప 

మెట్లున్నదో మనకు చక్కగా శెలియబడదు. తెనుగు 

ఉండెనా లేదాయని నసంబేహించువారును నుండిన నుండ 

వచ్చును. కాని అంతవిశాలమయిన తెనుగునాట నొక్క 

మారుగా నీభాషయంతయు పుట్టియుం డె ననుట అనంభ 

వము. ఈ భావయొక్క పూర్వరూవము వాడుకలో 

నుండియుండక తప్పదు, కాని అదీ రాజాదరణములేక 

శాసనముల కెక్కి యుండక పోవచ్చును. 

ఈ రెండవ యుగమునందలి శాననములను పరిశీలించి 

వో మీది విషయమే సత్యమని తెలియగలదు. అప్పటి 

సంన్మ్పత |పొక్ళత శాననములలో శతెనుగునాట 

"పేర్కొనబడినవి. అవి 

చాలవరకు తెనుగుపేళ్ళ. “విరివి, “చిల్ల రకా, “తాంటి 

తొంటి, “వేంగి, “టెందులూరి, 'ఒంగోడు" అను పెళ్ళు 

ఆనాటి శాననములలోనివి నేటి '*వివ్త ర్తి "చిల్లరిగె, 

“తాటికొండి వేంగి”, 'బెందులూరు, ,'ఒంగోలు అను 

ేళ్ళకు' పూర్వరూపములు. ఈ పేళ్ళయందలి మార్చు 

కాల కమమున సంభవించినది, 

క్రీస్తునకు పూ ర్వముననుండిన మొదటియుగమునందలి 

తెనుగు భాపాస్వరూపము నూహించుట కీమా తపు టాధా 

రముగూడ గనుపట్టదు. ఆనాటి శాననములులేవు. ' కొన్ని 

యున్న నుగూడ వాటివలన తెనుగు ఉనికిఊహింపవీలు లేదు, 

కాని కీస్తు శ. (పథమ శశాబ్దినుండియు నుండియున్న దని 

చె ఆధారములవలన మనము కనుగొనిన శెనుగుజాన 

యొక్క పూగ్యరూపము ఆనాడును నుండియుండవ లెను, 

తెనుగు, అరవము, కన్నడము, మలయాళము అనబడెడు 

[చావిడభాష అన్నియును [ప్రాచీన కాలమున అనగా [కీస్తు 

శకమునకు పూర్వము _ కొన్నిళతాబ్దముల (కింద 

ఈ వ'దై ్వ్రవమ్య ముతో నొక్కరూపముననే యొ క్ల భావ 

గచేయుండి కాలక్రమమున వేరుపడి యీరీతి విభిన్న రూప 

ముల నందియుండిన వను సిద్ధాంత మెల్పరచేతను అంగీక 

రింపబడినది. ఈ సిద్ధాంతము ననునరించి నాటి తెలుగు 

(పాచీన తమిళ కర్ణాటాది భాషలతో నమానరూపము 

గలిగియుండి యుండవలె నని యూహించుట సులభము, 

నొడుండ్న [గామ నామములు 
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కీ, శ, పడవళతాద్ది వరకును తనుగుదేశమున 

సంస్కృత |పాకతమ లే [బాధాన్య మేర్పడియుండుట 
ee 

చేతను, శెనుగుభావకు ఉన్నత! వయోజనము లేకుండుట 

ప మంతగా మనకుకెనియక 

ఆం|ధ రాజులు అనబడెడి శాతకర్లై రాజులు 

క్ర, 207 

వరకు అనగా ఉ ళ తాబ్దులుపాలించిరి, ఈ రాజులక కు | పాక్చత 

న 

"తెనుగు దేశమును క. పు పూ. వలీ మొదలు [3 
సో ఈ 

ఇలలో 

భాషమీద నే అభిమానము ఉండెను, వారి శాసనములు, 

వారి (గంథ ములు, వారి దెనిక వ్యవహారము పాక్ళత 

భాషయంచే జరుగుచుండెను. వారు తెనుగు నాదరింప 

లేదు. 'వారితరువాత సుమారు వడవళశ తాబ్దివర గు 

నాటిని వేరువేరు వంశముల రాజులు కొంతకొ 

కాలము పాఠించిరిగాని ఆనాటి వివాదము సంస్కృత 

[పొక్ళతముల [పాముఖ్యమును గురించియేగాని, శెను 

గును గూర్చినది గాదు. ఈ శ తాబ్దినాటికీ ఆరంభమయిన 

చాళుక్యుల పాలనమునుండి తెనుగునకు 

మేర్చడినది. మరినాలుగు శ తాబ్దులకు వాజ్మయావస్థయు 

రాజాదరణము వలననే వచ్చినది. [పొక్ళతము యొక్క 

[ప్రాముఖ్యము పూర్తిగా నశించిపోయెను. సంస్కృత 

భాష కేవలము పండితుల కేగాని, సామాన్యులకు సాధ్యము 

గాకపోయెను. కావుననే తెనుగు ముందునకు 

రాగలిగినది. 

ఇక నాల్లవ యుగము (క. శ, 1000-1800. ఈ 

యుగమును నన్నయ యుగము అనవచ్చును. తనకు 

పూర్వము అవ్యవస్థితముగా (కాసట, వీనటగా నున్న 

దని యొక |పాచీనకవి) నున్న శెనుగుభావను సంస్క 

రించి భారతమును తెనుగున [వాయుటకు నన్నయ 

(పారంభించెను. ఇందులకు వలసిన పదములను నంస్క్ఫ 

త్రమునుండి సేకరించెను. తెనుగునందలి వాక్యరచనా 

పద్ధతి, విభక్తి విధానము మొదలగునవి చాల సంకుచిత 

ముగా నుండగా వాటిని సంస్కృతము యొక ్ యయు, 

నాటి కర్జాట వాజ్మయము యొక్కయు మార్గముల 

ననుసరించి పెంచి కొంగొత్త తచారులను నన్నయ 'కల్సిం 

చెను. ఒకసారి ఆతడు ఆ మార్గమును కని పెట్టగా దానినే 

ఇతరు లయిన తరువాతి మవోకవులును అనుసరించి పరి. 

పూర్ణతను ఫొందించిరి. ఇందలి ముఖ్య లక్షణములు: 

అ న 

రత 

రాజాద రణ 
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సంస్కృతము ననునరించుట, అందలి వాజ్బయమును 

అనువదించుట అనునవియే. నన్నయ నూచించిన వ్యాక 

రణ విభానమునుగూడ తరువాతివారు అనునరించి దానిని 

విశాల మొనరించిరి. 19 వ శ తాబ్టితో ఈభాష కొక 

[కొ_త్తమార్గ మేర్చడు పరిస్థితి సంభ వించెను. 

ఆంగ్ల పరిపాలనము దేశములో స్థిరపడుట, ఆంగ్లేయ 

విద్వాంసులు కొందరు మనభావ నాదరించుట, మన 

దేశములోని బుద్ధిమంతు అందరును ఆంగ్లమునే చదువు 

చుండుట, భారతదేశమునందలి భిన్న  దేశభానలను 

మాటాడువారి కందరికిని సంబంధము మరలమరల కలుగు 

టకు అనువుగా దేశమునందు రై.లు[పయాణములకు స్రౌక్ర 

ర్యము లేర్పడుట, విద్యా[వణాళిక ననునరించి ఐహిక 

విద్య చెల్లరును విరివిగా 'నేర్చుట, అచ్చుపు న్తకములు 

[పచారములోనికి 

వచ్చుట, (పజాసాహిత్యము, [పజాభివాయము అను 

చాటికి (వాముఖ్యము గలుగుట మొదలగునవి తక్కిన 

భారతీయ భాషలనువలెనే శెనుగుభావనుగూడ మార్చి 

నవి, 

[క్రీ శ, 1817.55 వరకును సివిలునర్వీనులో నుండిన 

సి. పి. (బ్రౌను మచిలీ బందరులో స్థిరపడి తమ ధనమును, 

బుద్ధిని ఆంధభామా నంరకణకును, అభివృద్ధికిని మిక్కి 

లిగా వినియోగించిను. ఆతడు ఆనాడు దొరకిన తాటాకు 

(వాత్మపతుల నన్నిటిని సంపాదించి సంరంకంచెను. 

తెనుగులోని మహాకావ్యములను భిన్న మార్గములలో 

నుండిన (వాత[పతులనుండి ఉద్ధరించి, (పామాణిక మైన 

(పతులను సిద్ధపరచి అచ్చు వేయించుపద్ధతి నతడు తెనుగున 

'నెలకొల్చెను. తెనుగున కొక నూత్నమార్గమున నేటి 

అకారాది కోళమువంటి చాని నొకటి తయారుచేయిం 

చెను. వాబ్బయచరి[త్ర, కవుల కాలమును కనుగొను 

వద్దతి మొదలగువాటి నేర్చరచెను. నేటి తెలుగు వ్యాక 
రణ రచనా పద్ధతికి 'దారిచూపెను., 

_ 1800 సంవత్సరమునుండియు మనభాష ఆంగ్లభాషా 

వాజ్మయ సావాచర్యమున పెరుగదొడగెను. దానివలన 

ఆంగృపద ములు, ఆంగ్ల వాక్యర చన, ఆంగ్ల వ్యాక రణ 

బయలు వెడలుట, వా ర్తాపతికలు 

విధానము, ఆంగ్ల శా(స్త్రమర్యాదలు, ఆంగ్ల వాజ్మయ 

(ప్రక్రియలు తనుగున జొచ్చి విశాలముగా వ్యాపించెను. 

ఈ మార్గమును స్థాపించి [వచురించుటలో (శ్రీ కందు 

కూరి వీరేశలింగముగారు (పధానులు. ఇతనిని ఈ యుగ 

[పవ ర్హకునిగా "పేర్కొనవచ్చును. ఈ యుగమున తెనుగు 

భాపషూ వికాసమునకు సంస్కృత భామా సాహాయ్యము 

మాత్రమేగాక, ఆంగ్లభాషా సాహాయ్యమును, ఇతర 

భారత దేశభావల విషయములును ఉపకరించెను. 

భాపూపరిణామ విషయమున (సబల మైన సహాయము 

వ్యాకరణము, నన్నయనాటి వ్యాక రణ విభజనము 

కేవలము నంనృతము ననునరించియే జరిగినది. తెనుగు 
భాషయొక్క న్వభావము సంస్కృత ముకంు బాల 

భిన్నము. అది మిక్కిలి సరళము, తిన్ననై నది. సులభ 

మయిన మార్గముతో కూడినది. విశాలమై పెరిగిన పద్ద 

తులతో గూడిన సంన్కృత వ్యాకరణ మర్యాదలను తెను 

గున కతికించుచు నన్నయమార్షము 19 వ శతాబ్దివరకును 

నడచినది. ఆ తరువాత ఆంగ్ల వ్యాక రణ మర్యాద ఆనాటి 

వ్యాకరణ రచనకు అంటు కట్టుట చేత నేటి తెనుగువ్యాక 

రణములు చాలవరకు ఆంగ్లవ్యాకరణ మ ర్యాదనుగూడ 

ననునరించుచున్నవి. వ్యాకరణ విషయమున నుండవల 

సిన (పధానభావములు అనేకములు మారిపోయినవి. 

తెనుగునందలి వదజాలము చాలవరకు మార్చు నొంది 

నది. నన్నయ తన భారతమును రచియించుటకుముందు 

పదములతో 

గూడియుండెను. ఈ పదములు దావిడములు అనగా 

తెనుగునకు స్వాభావికములె మొదటినుండియు నందు 

ఉత్పన్న ములయినవి యే. ఈ పదములన్ని యు నేటి తమిళ, 
కర్హాట, మలయాళ భాషలలోని ఆదిమ పదజాలముతో 

అభిన్నములు. ఒక్క పదమే అన్ని భాషలలోను నెడును 
ఒక్క రూపముననే, ఒక్క యర్థముననే వాడబడుచున్న ది. 

కొన్నీ కొంచెము మాతము మారి పూర్వకాలమున 

ఈ రూపములన్నియు ఒక్కచదానినుండి ఏర్పడిన వేయని 

తెలియద గినట్లు కనుపట్టుచుండును. మొదట తెనుగులో 

నుండిన పదజాలమంతయు నిట్టిదే. నన్నయ తన భారత 

రచనకు తగిన పదములు శెనుగున లేకుండుటచేత ఆనాటి 

వాడుక ననుసరించి సంస్కృృతపదములనే తెనుగు 
విభ్గక్తులనుచేర్చి సంస్కృృతమునందలి యర్థముననే 

వాడెను. ఏవేని కొన్ని పదములు అర్థమునను, రూపము 

తెలుగు చాల నల్పనంఖ్యాక ములయిన 

530. 



నను మారీయున్న యొడల వాటినీగూడ స్వీకరించెను. 

ఈ పద్ధతి నె తరువాతివారును పందొమ్మిదవ శతాబ్దము 

వరకును, నెడునుగూడ ననునరించుచున్నారు. కాని మన 
దేశమును వదమూడవ శ తాబ్దినుండియు మహమ్మదీయులు 

పరిపాలించుచుండుట చే హిందూస్తానీ, అరబీ, పారసీక 

భాషలలోని పదములు అనేకములు వ్యవవోర వశమున 

[పవెశించెను. ఆ తరువాత కన్నడ, తమిళ, మలయాళ 
భాప.లనుండియు కొన్నిపదములు వచ్చి (పవేశించెను. 

15వ శ తాబ్దినుండి మనకు పాశ్చాత్యుల సంపర్కము 

కలుగుటచేత కొన్ని (ఫెంచిపదములు, పోర్చుగీసు 

పదములు, ఒలాందుల పదములుకూడ ెనుగున [వవే 

శించెను. ఆ పదములు కొన్ని నేటికి తెనుగున వాడుచునే 
యున్నారు. కాని యవి మిక్కిలి యెక్కు వగాలేవు. 

ఆంగ్రపదములుమా[త మట్లుగాక, యాం గ్లేయవిజ్ఞాన 

[వభావమునను, వారి పరిపాలనమునను విశేషముగా 

[ప వేళించినవి, చాల పదములు మారువడి తెనుగులో స్థిర 

పడినవి. తత్సమములుగా కొన్నివేల పదములు మనవా 

రందరును దినదినమును వాడుకలో నువయోగించుచునే 

యున్నారు. అవి వాడుకలో నున్నంత విరివిగా [గంథ 

ములలోనికి మా(తము ఎక్క లేదు. సంస్కృత పదముల 

నన్నిటిని మనము తెనుగు రచనకు తెచ్చుకొని వాడుకొను 

' నాచారము ఏర్పడినట్లు ఆంగ్రేయవదములు తెచ్చుకొని 

శెనుగురచన చేయుటలేదు. అనగా 

శనుగులో నొకభాగమయిపోయినది. కాని యాం గ్గ భాష 

మాత మట్టిస్థితిని పొందలేదు. 

తెనుగుభాపావికాన చరితను 'తెలిసికొనుటలో మి శ్రిలి 

యుపకరించునది మూడవయుగములోని భాష, ఇది కేవల 

సంస్కృతము 

శాసనస్థముమా|త్ర మే. విరివియందు కొంచెము. కాని ఒక 
(పక్కన తెనుగున కితర | దావిడభాషలతోగల నంబంధ 

మును, నేటి తెనుగుయుక్క_ రూపమేర్చడిన విధమును 

జక్కగా వివరించుట కువయోగించును. నేటి తెనుగు 

(పత్యయములయిన డు, ము,వు, లు, మొదలయినవాటి 

పూర్వరూపములు స్పష్టముగా భఖిన్నములయిన 
పరిణామములతో నందు గనుపట్టుచుండును. కావున 

"తెనుగు చరితము నెరుగదలచిన పండితుల కిది (యువక 

రించును. 
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తఆనుగుభాపావికాస చర్మితమును జూచినచో అవి 

కీ. ఈ. మొదటి యేడుశతాబ్టులలో చాని యునికియే 
'ఆలియనంతటి. అ(పధానావస్థ్ర్యయందు సంస్కృత [వొక త్ర 

ముల భాయనుబడి యుండినట్లు స్పష్టపడుచున్నది. కాల 

[క్రమమున సంస్కృత | పాకృత ములు మూలబడిపోగా 

తెనుగునకు చాళుక్య రాజావలంబన మున (పాముఖ్యము 

ఏర్పడకలిగినది, గొప్ప వాజ్బ్బయమును నిర్మించుకొన 

గలిగెను. తెనుగు సంస్కృత పాక్ళతములనుండి అనేక 
విషయములను స్వీకరించెను. ఆతరువాత ఆంగ్లభాషా 

సాహచర్యమువలన కొంత వి_స్హృతినిపొంది అది నేడు 
ఆం|ధజాతిక ంతటికిని విజ్ఞున దాయక మైన ముఖ్యనాధన 

ముగా వెలయనున్నది. భామో[పయు క్త మైన రాష్ట్ర 

విభజనమునకు తెలుగే మొదటి మెట్టు వేసినది. 

ఇక నేటిపరిస్థితిని, భావిని కొంచెము పరికీలింపవలని 

యున్నది. మనము పుస్తకములలో (వాయు భాషకును, 

దైనిక వ్యవహారమున ఎల్లరును మాటాడు భాషక్రును 

గొంత భేదము కన్పట్టుచున్నది. పు న్తకములలోని భాష 
విశేషము మార్చులేక అఖిలాంధ్రదేశమున నొక్కురూప 
మునే యుండును. దీని స్వరూపము వ్యాకరణము, 

కోశము, కవిప్రయోగము, ళిష్టభామలోని పలుకుబడి అను 
వాటి నన్నిటి నాధారముగా చేసికొనియున్న ది. దీనినే 
[పామాణిక భాషయందుము. ఈ [పామాణిక్ర భామ 

యొక్క స్వరూపముగూడ కాలముననునరించి కొంచెము 

కొంచెముగా మారుచునే యుండును. నన్నయ తన భార 

తమున |వాసిన వాడుకలు కొన్ని మన రచనలలో కని 

పింపవు. (పతిదినము వాడుకలో ననలేలేవు. ఇట్లు నన్నయ 

నాటిభాష మనభావకంటు కొంత భిన్నముగానున్నను 

మనకర్థముకానంతగా అది మారలేదు. నన్నయకు 
ముందుభాష పండితులకుగూడ బోధవడనంత అ_న్తవ్య స 

ముగా మాతముం డెను. నేటి వాతలో “చేయుచున్నాడు, 
చేసినాడు? అను రూపములవంటివాటిని మనము వాడు 

దుము. మాటాడునప్పుడు మాతము చేస్తున్నాడు, 

చే న్తండు ; చేశాడు, చేసిండు" అనునట్లు వివిధములయిన 

రూపములను [వ దేశమునుబట్టియు, మాటాడువారి 

సంఘమునుబట్టియు వెలయించు చుందుము. ఇట్టిభేద ము 

(వాతకును, నోటి మాటకును, ఆరవము, కన్నడము 



ఆంధ్రభాషా చరీత్రము 

మొదలయిన యెల్ల భాషలయందును నుండునది యే. కాని 

మనము మాటాడున శ్లు [వాయవలయు ననియు, [గంథ 

ములలో నుండునట్లు [వాయరాదనియు కొంతమంది 

పలుకుచున్నారు. అట్లు నాయుచున్న వారును గలరు, 

ఇట్లు చేసినచో భావ నేర్చుకొనుటయందు కొంత సెల 

భ్యము కలుగవచ్చును. కాని దేశమున కంతటికిని ఒక 

రూపమయిన (పామాణిక భాష యుండవలయు నను పట్టు 

దల పోయినచో దేశమున భేదము భాషావిషయమున 

నేర్చడి తెలుగుచారి ఐక్యమునకు భంగముకలుగవచ్చును. 

మన (పాచీనుల వాజ్మయమునకు మనము మరికొంత 

దూరమయిన వారము కానలసివచ్చును. [కొత్త (పామా 

ణిక భాషను సృజించుకొనినచో [కొ త్తవాబ్బయమును 

సృజించుకొన వలయును, ఇట్టిది ఒకనాడు సంభవము కాదు. 

జాతియంతయు ఏకముఖముగా [పయత్నముశచేసి |పామా 

ణికరూవములను నిరూపించుకొనినతరువాత కొన్ని 

తరములవరకు మేధావులయిన మహోకవులు వాజ్మయ 

సృష్టికి నిరంతరక్ళషి చేయవలయును, ఉన్న |పామాణిక 

భాషనే గ్రహించి యం దేవైన అలంతిమార్చు లేర్చడి 

నచో వాటి నంగీకరించి ఆరూపమును నిలువ బెట్టు కొనుట 

గూడ నొకమార్గమే. ఇది భావిని జరుగవలసినది. 

ఇకముం దీ భాషలో నవ్య[పపం చవిజ్ఞానమంతయు 

వెలయించి మన తెలుగువారిని విద్యావంతులుగా చేయ 

లన్నీయు ముందుముందు పరిమ్క_రింపబడ వలయ ను. వీటి 

పరిష్కారముకొరకు పండితులును [వభుత్వమును ప్రయ 

త్నించుచునే యున్నారు. సూర్గములును ఏర్పడుచున్నవి, 

మనచేశమున నింక హిందీభావ కొక నవ్య|పాముఖ్య 

మేర్పడుచున్న ది. 

(పాముఖ్యముగాసి తెలుగును, ఇతర దేశ భాషలను ఎట్లు 

మార్చును అనునదియు భావిని తెలవలసినదయే. 

మొత్తముమీద ఆంధభావ నవ్య విజ్ఞానము నంతటిని 

తనలో నిముడ్చుకొని ఈ భాషను మాటాడువారి కందరి 

కిని ఆ జ్ఞానము సులభముగా నలవడునట్టును, తెనుగు 

'దేశమునం దంతటను ఈ భాషకుగల పకస్వరూవమును, 

ఐక్య్యమును సిలువ బెట్టుకొనునట్టును, వాడుక భాషకును 

రచనలలోని భావకును గల దూరము పవీలయినంతవరకు 

తగ్గునట్టును, ఇతర భారతీయ భావలతో పోల్చి చూచిన వో 

సాధ్యమయినంతవ రకు సమాన పదజాలము ఉండునట్లును 

"పెరుగవలసి యున్నది. 

ఇట్లు భూతభవిష్య ద్వ ర్హమాన స్వరూపములను వివ 

ఆ భాష యొక్క ెగుగుదలగాని, 

రించినతరువాత  తెనుగుభావకు నేటి వాడుకలోని 

వలసిన జాధ్యతయు తెలుగువారిపై గలదు. ఇట్టి బాధ్య 

శయే నన్నయవై బడగా నానాటి శెనుగున తగిన శబ్ద 

జాలము లేకుండుటచేత సంస్కృతపదముల నన్నిటిని తెచ్చి 

తెనుగున చేన్చెను. నేటి పాళ్ళాత్య శ్యాస్ర్రములలోని 

విజ్ఞాన మునంత టిని తెనుగునకు శతేవలసినచో పదము 

'లెచ్చటినుండి రావలెను. ఇదియొక సమన్య. 'తెనుగులో 

పదములు కల్పింపవీలులేదు. సంస్కృతమున పదములు 

కల్పించి తెనుగులోని పూ ర్వపద్దతి నే [పయోగింవవలెనా 

లేక ఆంగ్ల భాషనుండి వేలకొలది సాంకేతిక పదములను 

తెచ్చి. చేర్చుకొనవలెనా అను నదియు నొక సమన్య. 

ఇంకొక విషయ మేమనగా, ఈ సాంకేతిక పదములు 

వభాష కాథాషలోనే భిన్నముగా నేర్పడవలనా లేక 

భారతదేశములోని ఎల్ల భాషలకును ఒక్క రూపముననే 

యుండవ లెనా యనునదియు నొక సమస్య యే. ఈ సమస్య 

532 

చెశ్ళెట్లు వచ్చినవి అని వివరింపవలెను. నేడు వాడుకలో 

నున్నవి మూడు పేళ్ళు, 1. ఆంధ్రము, 2. తెనుగు, 

తీ. తెలుగు. ఈ మూడింటియందును మొదటిది సంస్కృత 

పదము, తక్కిన రెండును తెలుగుపదములే. ఈ ఆం|ధము 

అను పదము ఒకజాతి జననంఘమునకు వాచకముగా 

ఐత రేయ బాహ్మణమునందు పేర్కొనబడినది. అంతియే 

గాక ఈ ఆం[ధ'రాజులనుగూర్చి పురాణములును, భారత 

చేశ మునకు (పాచిన కాలమున వచ్చిన కొందరు చరిత 

కారులును 'పేర్కొనిరి. దీనినిబట్టి ఈపేరు మెందట జనుల 

"పేరుగా నుండుట నిశ్చయమ్ము. ఏరితరువాత ఈ| పదేశము 

నకు ఆం|ధ పథమనియు, ఆంధ దేశ మనియు వ్యవహారము 

శాసనములలో గనుపట్టుచున్నది. ఇది [ర్ం శ, మూడు 

నాలుగు శ తాబ్దులనుండియుండిన విషయము. అంతకుముం 

దీదేశ భాగమునకు దతీణాపథమనియే వ్యవహారము. ఆ 

తరువాత దేశమునుండి “ఆం[ధిపదము భాషకు వాచక 

మయినది. నన్నయ శాను [వాసిన శాననములలో ఆంధధ 

భాషను 'పేర్కొ నెను. తన భారతమున దీనినే "తెనుగు" 

అని వ్యవహారించెను. *తెలుగు? అను చేరును తరువాతి 
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గంథములలో గనువట్టుచున్నడి. నెటి తనుగుదేళములొ 

సు; వపసిదములయిన దజూరామము, (శ్ అము, కాళ, 
0 ర 

హస్తి అను మూడు కేతములలో మూడు శివలింగము 

లుండుటవలన ఈ చేశమునకు “డలింగములుక లది' అను 

నర్థమున “తిలింగ దెశ ము” అను వ్యవహారము కలదని 

(పశాపరుద్రీయము (|క. శ. 1800) మొదలగు (గంథ 

ములలో చెప్పబడినది. ఈ తిలింగమనుళబ్రము వాడుకలో 

మారువడి తెలుగు అను రూవమును పొందినదని సిద్ధాం 

శము. దీనికి శాననములలో 'తిలింగ, తెలుంగ, 

కేలుంగ, తెలింగి అను పేళ్ళు ఈ దేశ మునుగూర్చి వాడ 

బడినవి కనుపట్టుట యే. కాబట్టి వాడుకలో తిలింగపదము 

మారి యుండవచ్చుననునది దృఢమగుచున్నది. ఈశెలుగు 

లోని “లి కారము ఉచ్చారణమున మారి “నికారమయి 

తెనుగు అనురూవ మేర్చడిన దని కొందరి యూహా. కాని 
తెనుగు అను శబ్దము. స్వతంత్రముగా తెలుగు శబ్దము 

కంచు ముందుగనే వాడియుండినట్లు నిదర్శనములు 

గలవు. 'తెనుగు అను శబ్దమునకు దావిడభాపలలో 

దశిణముి అని యర్థము. ఈ దెశ భాగమునకు దకిణా 

పథమనియు "దక్కన్ ' అనియు పేరుండుటవలన ఆ దక్షిణ 

శబ్దమునకు “తెనుగు” అను పదము అనువాదముగా వాడ 

బడుటవలన ఈచదేశమునకును, భాషకును తెనుగు అను 

పదము వాచకమయి కాలక్రమమున ఆం,ధపదమువలెనే 

వాడుకలో స్థిరపడెను. ఈ మూడును తెనుగు వేళ్ళుగా 

బలము 

(పసిద్దములు, 
యు 

గం. జో. 

ఆంధ లక్షణ (గంథములు లతణ మనగా 

“లవత్య తే జాయే అనేనొ అను వ్యుత్ప త్తి చేత ఒక వస్తు 

వును లేక ఒక విషయమును గుర్తుపట్టి తెలిసికొనుటకు 

పనికివచ్చు సాధనమని యర్హము. ఇతర వ్యావ ర్తక ముగా 

% 

3 

ఆం|ధ లక్షణ (గ్రంథములు 

క ములలో 

herent లి 
వ 

ఎ నం UW * 3 సుయు అ పదములను 
క 

విభాగ పురస్పరముగా నిరూపించుటచె ఈ శా న్త్రృమును 
యాల 

క్ (బక్చతి |పత్యయ 

“వ్యాకరణ మని అనుచున్నారు. వ్యా [కియం శే శబ్రాః 

(ఒకదానికి చెప్పిన లక్షణము మరి యొక దానినుండి వేరు 

పరచునట్లుగా) ఒక వస్తువును నిక్లేశించుట లవణము, 

లతణ మనగా గుర్తు' అని న్థూలముగా అర్థము జెప్ప 

వచ్చును. ఏ. వస్తువుకశై నను (పశ్యేకమగు లక్షణము 

లేనిచో దానిని చక్కగా |గహింపజాలము. లక్షణమును 

"జప్పునప్పుడు అతివ్యా ప్తి, అవ్యా స్త్, అసంభవము అను 

దోషములు లేకుండునట్లు చెప్పవలయును. అట్టి లక్షణ 
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సంస్కీయంతే అనేన ఇతి వాకరణమొ” అని వ్యుత్చ త్తి. 

సంస్కార సాధనమని యర్థము. బుగ్వేద పద కారు య 2 
ది 
గు bx శా క్ర ల్యు డు మొదలుకొని ' బపహువ్యాక రలు 

౦స్క్ఫృత భాషకు వ్యాక రణమును రచించిరి. అవి నామ 

మా[తావళిష్టములు. ఇప్పుడు లోక వ్యవవోర సాధనమైన 

[పొచీన వ్యాకరణము పొాణినీయమే. పాణిని రచించిన 

అష్టా ధ్యాయి, §981 నూత ములతో వెదిక, లౌకిక 

భామా (ప్రపంచమును సంన్క రించునట్టి ఉత్తమ వ్యాక ర 

అము. అదియే చేశథాషపా వ్యాక రణములకు మార్గదర్శక 

మెనది. తెలుగు వ్యాకర్తలు పాణినీయ వరిభామషనే 

అవలంవించిరి. 

“పయోగమూలం వ్యాకరణమ”ో; “ వయోగ శరణా 

వెయాకరణాఃో అను లోకోకుల వలన శిష్ట వ్యవవోరము 

వ్యాకరణ రచనకు ఆధారమనుట స్పష్టము. [పాచీనాం[ధ 

వె యాకరణులు కవి [పయోగములను, వాటిచే కెఖియ 

వచ్చు నిత రాంశ ములను, కవిమార్గ విరుద్ధములు కానట్టి 

లోక వ్యవవోర సిద్ధములను ఆధారముగాగొని వ్యాక ర 

ణములను రచించిరి. జీవద్భాషలగు తెలుగు మున్నగు 

వాటియందు ఫూర్వకవి |పయు కములు గాకున్నను, 

వ్యాక రణ లతణమునకు దూరముగా నున్నను, తత్త 

త్కాలములయ౨దలి కవులు (ప్రయోగించిన శబ్దములు 

శిష్టవ్యవవోరము అను శాణమున వన్నెలు దీరిన వై 

శ్చ 
గే 



ఆంధ్ర లక్షణ (గ్రంథములు 

యుం జెనేని వాటిని స్వీకరించి, 'వానికొరక్షై వ్యాకరణ 

మును విన్తరించుటకు అనుమతించిరి. ఇరువదవ శళతాబ్టి 

యందు రచింపబడిన వ్యాకరణ [గంధములలో నిట్టి 

దూరదృష్టితో నుద్భవిల్షినవి కొన్ని కలవు. 
రు ౧ 

శబ్దమును [దెక్భతీ (ప్రత్యయ విభాగ పురన్సరమెన 

యర్థమునందు చక్కగా. నెరిగి [పయోగించుట వలన 

ఉఇపష్తార్లము (ఉద్దేశింపబడిన యర్లమని లౌకికముగా నర్ష్వము 
అథ ఏ థి థి 

చెప్పుకొన వచ్చును, సిద్ధించును. సంస్కృత విద్వాంను 

అలో ఇట్టి యాచారమున్నది. కనుకనే వారు 

ళ్ ఏక ళ్ళబ్దః సమ్యక్ జాతః శాస్తాన్వితః 

సుష్టుపయు క్లః న్వశేలోశే కామధుక్ భవతి” 
అను దానిని నర్వదా న్మరించుచుందురు. సమ్యక్ జ్ఞాత మైన 

సుళబ్దమును [వయోగించుటవలన స్వర్గము వచ్చునని 

"వారి విశ్వాసము. తెలుగు భాషనుసయిత ము సంస్కృతము 

వల ఉన్నతదళకు తెచ్చుటకై_ నన్నయభట్టా ర కాది 

వ్యాకర్తలు మార్గమును చూపియువ్నారు. జీవద్భాష 

యైనంత మా(తమున స్వేచ్చగా శబ్దమును [పయోగించు 
టకు వీలుండదు. రచయితస్వసం కేతమా త పసిద్ధములయి, 
నేయార్రాది దోషజుష్టములయిన పద[పయోగములుచేసి 

భాషను కల్మమ పరుపరాదు. శిష్టవ్యవవోరము లోకా 

దరము- అను గీటు రాళ్ళ ఒరపిడితో నిగ్గులు దేరిన శబ్దము 

లను మాతమే |పయోగించి భాషా నరన్వతిని అలంక 

రించుచుండవ లెను, అట్టి రచయిత యొక్క (ప్రయోగ 

ములు ముందురాబోవు వ్యాకరణములందు చేరును, 

కనుక. జీవద్భాషల విషయమున కవిత గీతవంటిదనియు, 

వ్యాకరణము దానిని |పకాశింపజేయు పందిరివంటిదనియు 

కవులును, పండితులును తలపవలసియుండును. ఇకమన 

"తెలుగు వ్యాక రణములలో కొన్నిటి చరితను శెలిసి 

కొందము, | 

ఆంధ్రశ బ్ర చింతామణి : ఇది ఆం(ధభాషా వ్యాకరణ 

ములలో మొదటిది. “వాగనుశానని బిరుదాంచితుడై న 
నన్నయభట్టారకు డ్మీగంథమును రచించెను. దీనిని “నన్నయ 
భట్టియ” మనియు కొందరు వ్యవహరింతురు. ఇది 

సంస్కృత థఖాషయందు శ్యాకరూపమున (ఆర్యావృ త్త 

ములలో) (వాయజబడినది. 

అందలి సూ తములను విడివిడిగా తీసి వ్యూఖ్యానములను 

తరువాతి "వ్యాఖ్యాతలు 

రచించిరి. చింతామణి వ్యాఖ్యాతలలో ఎలకూచీ చాల 

సరస్వతి, పారనంది రామశళాస్త్రీ మున్నగువారు గలరు, 

వరుల చిన సీతా రామస్వ్య్యామిశా స్త్రిగారు విమర్శాత్మక 

ముగా “చింతామణి విషయ పరిళోధనముిను రచించి 

చెక్కు_విషయములను స్పష్థపరచిరి, చింతామణి తరువాత 

వచ్చిన వ్యాక రణములు కొన్ని అనువాదములుగాను, 

కొన్ని దాని నాధారముగా జేసికొని విన్తరిల్లినవిగాను 

ఉన్నవి. రంతామణీియందు సంజ్ఞా, సంధి అజంత, 

పాలంత, [కియా పరిచ్చేదములు గలవు. “విశ్వ శేయః 

కావ్యమ్' అను కావ్య లత్షణముతో నీవ్యాకరణము 

|పారంభమగును, నన్నయబట్టారకుడు తెనుగు వ్యాకరణ 

ఇతడు [క్ర శ, 

వదునొకండవ శతాబ్దివాడు, ఆం [(ధ శ బి చింతామణి 

నన్నయ కృతము అగునా * కాదా * అను విషయమున 

విమర్శకులలో అభి పొయ భేదము కలదు. 

అథర్వణ కారికావళి ; ఇది నన్నయ యొక్క ఆంధ 

వ్యాకరణమగు చింతామణి సూ[తములతో జోడించి లత్యు 

సాధనచేయుటకు పనికివచ్చు కారికలు (శ్లోకములు) గల 

యు త్తమ వ్యాకరణ (గంథము. అథర్వణా చార్యుడు 

క_ర్హయగుటచేత అథర్వణ కారికావళియని దీనికి పేరు 

వచ్చినది. “వికృతి వివేకి మనియే దీని నామధేయము. 

పరిచ్చిదాంతములయందు “ఇతి (శీమదథర్వణాచార్య 

కృతే వికృతి వివేకే” అని యున్నది. 

అథ ర్వణాచార్యుడు నన్నయతరువాత వచ్చిన [పామా 

ణికుడయిన గొవ్ప వ్యాక ర. చింతామణి సూత ముల 

మయుక్క గాంభీర్యమును విశదపరచుటయందును, చింతా 
మణి దృష్ట్యా అసాధువులనుటకువీలై న మవోకవి [పయో 

గములను సాధించుటయందును, 

మిక్కిలి తోడ్పడును. చింతామణి నన్నయక్ళతము కాద 
నియు, వికృతివిపకము అథ ర్వణకృత ము కాదనియు, 

వీటిని ఎలకూచి బాలనరన్వతియు, అహోబల పండితు 

శాస్త్రమునకు (ప థ మా చా ర్యు దు. 

అథర్వణకారి కా వళి 

డును రచించిరనియు ఒక వాదము కలదు. కాని చింతా 

మణి వికృతివి వేకములు నన్నయాథ ర్యణ కృత ములేయని 

కొందరు పండితులు భావించుచున్నారు, 

అథర్వణ కారికావళియందును చింతామణియందు 

వలెనే సంజ్ఞా, సంధి, అజన్ల, వాలన్త, [కియాపరిచ్భెద 
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ములు వరుసగా కలవు. ఈ [గంథమునకు ద్వితిం త్రిణి 

కీశారామకవి *కవిజనమండనము' అను వ్యాఖ్యను రచిం 

చెను. ఇతడు అహోబలపండితుని తరువాతివాడని విమర్శ 

కుల అభ్మిపాయము. కఈద్వితిం| తిణీ సీతారామకవి[వాసీన 

టీక జాలవ్యాకరణక _ర్తకు నూతన వ్యాకరణ రచనము 

నందు ఉపయోగిం చియుండునని సోచదావారణముగా 

వరుల చిన సీతారామస్వామిశా(స్త్రిగారు నిర్ణయించిరి. 

వికృతి వి వేకక ర్రయెన అధ ర్వుణుడు ఆంధ వ్యాక రణ 

శాస్త్ర ద్వితీయాచార్యుడు. ఈతడు (వాసిన మరియొక 

(గంథము “తిలింగ శద్దానుశాననము” ఇది కారికావళి 

కన్న చిన్నదియగుటచేత దీనిని రచించిన పిమ్మట బహు 

భాంశములుగల శకారికలను ఇతడు రచించెను. నుమారు 

240 కారికలతో చింతామణి [పతిపాది తాంశములను 

“ఉక్తాను క్క దురుక్త చింతనవురన్సరము*గా సమర్థించునట్టి 

అథర్వణ కారి కా వళి, (వికృతివి వేకము) ఆం[ధభాషా 

వ్యాకరణములకు తలమానికము వంటిది. అథ ర్వణుడు 

నన్నయకు సమకాలికు డని కొందరును, క. శ 18వ 

శతాద్దివాడని కొందరును నిర్ణయించిరి, 

ఆం|ధభాషాభూషణము : ఇది మూలఘటిక కేతనకవి 

[పణీతము. పకాశ్వాస పద్యకావ్యముగా ఇది రచింప 

బడినది. ఇందు 189 పద్యములు కలవు. కేతనకవి మవో 

కవి యగు తిక్కనకు సమకాలికుడు. కనుక వపదుమూడవ 

శతాద్దివాడు. ఇతనికి “అఖినవదండిఅను విరుదముకలదు. 

దండి కవికృతమైన దశకుమార చరితమును ఆంధీక 
రించుటచేత ఇతని కీబిరుదము వచ్చెను. ఆంధవ్యాక రణ 

మును తెనుగునంచే రచించినవారిలో ఇతడు (ప్రథముడు. 

[పాచీనములై న చింతామణి వికృతివి వేకములను "కేతన 

చూచినట్టు లేదు. తానే తొలిసారిగా తెలుగువ్యాకరణ 

మును రచించుచున్నట్లు |గంథాదిని తెలిపినాడు. ఇది 

స్వతం|త మైన |గంథము. ఆం[ధభాషాపద ములు అయిదు 

విధములుగా ఇందు విభజింపబడినవి. * తెనుగు దేశ్యము, 

ఖిన్నము లని కేతన యభిపాయము. కాని తతృమము 

తప్ప ఇతరములయిన నాలుగును కలిసి అచ్చ తెనుగగునని 

అంగీకరించినాడు. నన్నయభట్టీయాదులందువ లె విపులార్థ 

నంగహముగాని, చక్కని వ్యాకరణ పరిభాషగాని 

ఇందులేదు. లక్యజ్ఞాన ము కలుగుటకుమా[తము ఉపయో 
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గించును. పద్యకావ్య మగుట చేత కంఠస్థము చేయుటకు 

అనువైన (గంథ ము. 

అహోబల పండితీయము : ఈ [గంథమునకు “కవి 

శిరో భూషణము”, “అహోబల వండికీయము” అని శెండు 

నామభేయములు కలవు. ఇది నన్న యభట్టారకుని చింతా 

మణికి విపులమయిన (భాష్యమువంటిి సంను_్నత 

వ్యాఖ్యానము, నన్నయ యొక్క సూ తములకు లొంగని 

కవిపయోగములను అధర్వణ కారిక లతో సమన్వయించి 

లత్యునాధన చేయుచు, కేతనాదులను అచ్చటచ్చట ఖండిం 

చుచు, బహుళాంశములను చర్చాపూర్వకముగా (వతి 

పాదించుచు, అహోబలవతి ఈ వ్యాఖ్యానమును రచిం 

చను. సంస్కృత మునందు వాణి న్యాచార్యుడు సూత్రము 

లను వరరుచి వార్తికములను, పతంజలి మహర్షి భావ్య 

మును రచించినట్లు, తెనుగు వ్యాక రణమును సంస్కృత 

భాషయందు సూత ములుగా నన్నయభట్టారకుడును, 

వార్ధికములుగా అథర్వ ణాచార్యుడును, భాష్యుముగా 

అహొోొబలపండితుడును రచించిరి. కావున వాణిన్యాదుల 

వలె వీరును చెనుగు వ్యాక రణమునకు “ముని తయము” 

అనబడుచున్నారు. 

అహోబలపండితుడు, ఎలకూచి బాలనరన్వకతి, అప్ప 

కవి మున్నగు లావణికులకన్న తరువాతివాడు. ఇందు 

సంస్కృత ఖభామయందు ఆం|ధ వ్యాక రణాంళములు 

ఉదా త్తముగా చర్చింపబడినవి. ఈ (గంథము ఆం|ధ 

భాషకు శిరోభూవణము వంటిది. ఆర్వాచీన వ్యాక_ర్తల 

కిది మిక్కిలి ఉపయోగవడినది. 

ఆంధ్రకౌముది : గణపవరపు వేంకటపతికవి (పణీత 

మయిన “సర్వలకణ శిరోమణిొలోని వ్యాకరణాంళశము 

లను తెలుపునట్టి సీనమాలికకు “ఆం|ధకాముది"ి అని 

చేరు, ఆం|ధ కౌముది (పత్యేక [గంథముగా ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్తు (కాకినాడ) వారిచే [పకటింపబడినది, 

ఇది వేయి చరణములుగల సీనమాలిక. ఇందు తద్భవ, 

తత్సమాది పదభేదములు, సంస్కృత సంజ్ఞా వకరణము, 
విభక్తి స్వరూపములు, అవ్యయ (స్త్రీ ప్రత్యయ సమాన 

స్వరూపములు, తద్ధిత తీజంత ములు, క్విబంతములు, పూర్వ 

(ప్రయోగములు, (తిళూలబంధ=పంచచామరము మున్నగు 

నంశములు గలవు. [గంథకర్త (పాచీన వ్యాక రణములను 



ఆం(ధ్ర లక్షణ [గ్రంథములు 

వూర్వకవి [1పయోగములను చక్కగా నెరిగిన వాడు. 

పదు నెనిమిదవ శతాబ్ది ఆరంభముననున్న ఇతడు రూచి 

మంచి తిమ్మక వికి సమ కాలికుడుగా తలపబడుచున్నాడు. 

మండ లవ్మీనరసింహాచారి (1670 (పాంత ము) కృత 

మయిన “ఆంధ కౌముది” ఇంకొకటి కలదు. ఇది ఆంధ 

భాషకు సంస్కృతసూ|త్రములలో [నాయబడిన వ్యాక ర 

ణము. ఉదావారణములు తెలుగునం దున్ని. 

సర్వలక్షణసార సంగహము: కూచిమంచి తిమ్మకవి 

ఈ (గంథమును రచించెను. ఇతడు కీ. శ. 1100-1757 

(పొంత మున జీవించియుం జెను. పీరి కాపుర సంస్థానము 

నకు చెందిన కందరాడ అతని గామము. సర్వలతణసార 

సం|గవామునందు తత్సమ, శుర్హాం[ధ వర్ణ, సంధి, 

విభ క్రి, సమాన, [కియావి శేషణ (ప్రకరణము లనెడి విభా 

గములతో వ్యాక రణాంశములును, పాస, వ్మిశమ, 

(ప్రకరణ నామ భేయములతొ ఛందో విషయములును, శబ్ద 

[ప్రకరణము అను పేరుతో శబ్దముల రూపభేదములును ; 

శేఫద్యయ నిర్ణయ మను పేరుతో శేఫ, అ కారముల 

భేదమును తెలుపబడినవి. (పతి విభాగమునందును 

[పొచీనకవి ప్రయోగములు పుష్కలముగా సీయబడినవి. 

బమ్మెర పోత రాజు శవ, అ కార భేదమును పాటింప 

లేదని అప్పకవి మున్నగువారు చేసిన విమర్శనము నమం 

జనము కావని ఇతడుచెప్పెను. తిమ్మక పి బహు గంథ 

కర్త. “కవి సార్వభామ” బిరుదాంకితుడు. 

బాలవ్యాకరణము : పరవస్తు చిన్నయనూరి (క. శ, 

1806. 1862) ఈ (గంథమును రచించెను. "తెలుగు వ్యాకరణ 

సూ తములలొ ఇంత జిగిగల రచన మరియొక దాని 

యందు లేదు. వాలవ్యాకరణ రచనకు నన్నయభట్ట 

యాది (గ్రంథము లాధారములు. ఇందు సంజ్ఞా, సంధి, 

తత్సమ, ఆచ్చిక, కారక, నమాస, తద్జిత, కియా, కృదంత, 

(పకీర్ణక పరిశ్చేదములు గలవు. సూరిగారు (పాచీన 

వ్యాక రణములనే కాని అర్వాచీన కవి |ప్రయోగములను 

పాటింపమి "కొన్ని (ప్రయోగములు బాల వ్యాకరణము 

ననుసరించి అసాధువు లగుచున్నవి. కాని వ్యాఖ్యాతలు 

బహుళాంశములను చేర్చుటచేత సవ్యాఖ్యానమగు బాల 

వ్యాక రణము తెలు గు విద్యార్ధులకు అత్యంతోప కార 

ముగ ఉన్నదనుట నిస్సంశయము. బాల వ్యాకరణము 

నకు (పథమమున “గుప్తార్థ (పకాశికో అను 'పేరితో 

వ్యాఖ్యాన మును క్ర ల్లా రి వేంకట రామశా స్త్రిగారు 

రచించిరి. ఏ మ్మ ట దూసి రామునమూ ర్తి శా(స్త్రీగారు 

“|గాంధథికాం[ధ కల్పక ము", లేక "బాల వ్యాకరణ 

సారన్యసర్వన్వ పేటిక ' అను వ్యాఖ్యను రచించిరి. దూసి 

వారు కల్లూరివారి నచ్చటచ్చట విమర్శించిరి. [ప్ర క్రియాం 

శములకు గుప్తార్థ (పకాశీకయు, విశేష చర్చలకు దూసి 

నారి వ్యాఖ్యయు, ఉపయోగించునవియె బాల వ్యాకరణ 

మునకు వన్నె పెట్టినవి. వ్యాకరణాసూ(తములను వచన 
త 

రూపమున వెలయించుట జాల వ్యాక రణ వె_శిష్ట్య 

ములలో నొకటి. చిన్నయనూరి బాల వ్యాకరణమునే 

సూ; ఈ కరణవ చాక (1) సూ ం|ధ వ్యాక రణము (2) ఆం|ధశబ్ది 

శాసనము; (3) పద్యాం(థ వ్యాకరణము, అ నెడి మరి 

మూడు వ్యాక రణములను గూడ రచించెను, వీటిలో 

సూశతాం(థ వ్యాక రణము సంస్కృత సూతములతో 

ఉన్నది. సూరిగారికి సమశకాలికులగు ళిషు కృష మూరి 
లు డ్ర్ 2 

శాస్త్రిగారిచేత రచింపబడిన “హారి కారిక లు” అను సంస్కృత 

నూత [గంథము ఈ కాలముననే వెలసినది. బాల 

వ్యాక రణమునకు ఈకారికలే మూలమనికొందరును, 

బాల వ్యాకరణ మె హారికారికలకు మూలమని మరి 

కొందరును భావించుచువ్నారు. 

ఆంధ ధాతుమాల :-= ఇది ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు 

వారిచేత (పకటింపబడినది. దీనిక ర్తను గురించి నంశయము 

గలదు. చిన్నయ నూరిగారు "ధాతుమూలి అను (గ్రంథ 

మును రచించి యుండదిగని మాత్రము పండితులు విశ్వ 

'సించుచున్నారు. అది ఇదియేయని చెప్పుట కాధారములు 

లేవు. ఈ [గంథమునందు (గామ్య ధాతువులు సైతము 

కలవు. పరమ లాకశణికుడైన చిన్నయనూరి ఇట్టి (గ్రంథ 

మును రచించునా* అని సంశయము, (శ్రీ కల్ సాంబ 

మూ ర్తి శాస్త్రిగారు ఈ (గంథమునకు పీఠికను [(వాయుచు 

అందులో చిన్నయనూరి కృత ధాతుమాలలో తరువాళి 

వారు కొన్ని [గామ్యములను చేర్చి యుందురని యూహా౦ 

చిరి. వారి ఊహు నయు క్తికముగా నున్నది, ఏమైనను 

కర్తృ నిర్భయ మింతవరకు జరుగలేదు. [గంథ మాంధథ 

భాషా జిజ్ఞాసువులకు ఉపయోగించుననుటయం ెంత. 

మాత్రమును సంశయములేదు. అ కారాద్యను|క్రమణికతో 
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నిందు సుమారు నెండువేల తెనుగు ధాతువులు కూర్చ 

బడినవి. [పతి ధాతువునకును సంస్కృ తార్థము, తెలు 

గర్భము, సక ర్మక, అకర్మక నిర్ధళమును ఉండును. ఉదా, 

(ఛా) కులుకు (సం) శృంగార చేష్టాయాం (ఆ) శృంగార 

చేష్ట చేయుట (అక ర్మకము). సులభముగా ధాత్వర్థములను 

[గ్రహించుటకు ఈ (గ్రంథము మిక్కిలి తోడ్పడును. 

(ప్రౌఢ వ్యాకరణము : “తిలింగ లకణ శేషము, లేక 

“ పౌఢ వ్యాకరణము” అని దీనికి పేరు. 

సీతాగామాచార్యులుగారు (1827-1891) దినిని రచించిరి. 

బహు గంథ పరిశోధకులును, 

[గ్రంథ రచయితలు నగు @) సీతా రామాచార్యులవారు 

బాలవ్యాక రణము చేత సాధింపబడని అనేక కవి ప్రయోగ 

బహుజనవలి 
ap) 

శబ్బ్దరఈ్నాక రా ద్య నెక 

ములను సేకరించి వాటియందలి సాధుత్వము గోచరించు 

నట్టుగా సూ తములను రచించిరి. | గంథ మునకు (తిలింగ 

లతణ శేషమని నామకరణముచేసిరి, అనగా జాల వ్యాక 

రణమున కిది పరిశిష్టరూపమన్న మాట, బాలవ్యాక రణము 

నకు [పతిగా “హారి కారికలు? (సంస్కృత శ్లోక ములు) విల 

సిల్లిన శ్లే ప్రౌఢ వ్యాక రణమునకు | పతిగా “హరి కారి కా శేవ 

సర్వస్వము* అను [(గంథము సంస్కృత మున వెలువడినది, 

(ప్రౌఢ వ్యాక రణ కర్ర రచించిన ఇత ర్మగంథములు : 

అలఘుకాముది (కఫ, శకట రేఫ నిరాయకము), వై_కృత 

దీపిక (తద్భవపద వివరణాత్మక ము. |పొౌఢవ్యాకరణ 

మునకు తాళ్ళూరు. ఆర్భ్ముగంపి శృెగారు “కుమారచేవ 

పండితీయము అను పేరుతో ఒక వ్యాఖ్యానమును 

(పకటించిరి, 

నారాయణీయాం(్ర వ్యాకరణము ; చర్ల నారాయణ 

శాస్త్రిగారు ఈగంథమును పద్యరూపముగా రచించిరి, 

నన్నయాథర్వణ "వ్యాక రణముల కిది తెలుగుచేత. చింతా 

మణి యందలి పరిచ్చేద[ క్రమమును విడిచి సౌలభ్యము 

కొరకు బాలవ్యాకరణ పరిచ్చేద[ క్రమము ననుసరించిరి. 

వారి కుమారులైన గణపతి శాస్త్రిగారు ఆ పద్యములకు 

అర్థమును [వాయుట యేగాక “విశేషూాంశములను తెలుపు 

టకై గద్యములో సూత్రములను రచించి వాటికి 

వ్యాఖ్యనుకూడ రచించిరి. ఇట్లు నారాయణశాస్త్రిగారి 

పద్యములును, గణపతిశా(స్త్రీగారి సూత గచనాపూర్య్వక 

మైన వ్యాఖ్యానమును కలిని నారాయణియాంధ 
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ఇది 'కళా;,పమాళి వజ ల 
ద న్ {6 జ నో త్ 

చిన వీతారామసామిళా! నీ, విరచితము. ఆం|ధకబ 
మీ 

చింతామణిని, వి వికృతివి వకమును జ్ జోడించి, “నన్నంూ 

థర్యణయ'ి మని మూలమునకుఢేరిడి దానికి వె వై యాకరణ 

పారిజాతము లేక సీశారామపండికీయము అను పేరుతో 

(వాసిన వ్యాఖ్య ఇది. బాలసరన్యకీయ కీకను, అవ 

బలపండితీయమును, పెక్కు తాళవత| పతులను శోధించి 

(వాసిన వ్యాఖ్యానము. |పాక్ళత భాషలనుండియు, తమిళ 

కన్నడ భాషలనుండియు చెక్కు. పదములను 

పట్టికలుగా చేర్చి తెలుగు పదముల స్వరూపనిరూపణము 

చయుటయందు (గంథక ర్త మిక్కిలి పరి శమించెను. 

ఆంధ వ్యాకరణ సంహితా సర్వస్వము := వల 

చినసీతారామస్వామి శాస్త్రిగారి ఈ [గ్రంథ మునుకూడ 

రచించిరి. ఇది రెండు నంపుటములుగా వెలువడినది. జాల 

సెకరించి, 

వ్యాక రణమునందలి సంజ్ఞా సం ధ్యాది పరిచ్చేద [(కమము 

తోనే ఇది నడచినది. నన్నయాథర్వణుల సూ[తములకు 

“కల్పతరువు అను వ్యాఖ్యాన మును, జాల వ్యాకరణము 

నకు “సంజీవని” అను వ్యాఖ్యను రచించుచు [పొసంగిక 

ముగా (పాచిన వ్యాక రణములను, వ్యాఖ్యానములను, 

టీకలను విమర్శించుచు, (పయోగములను జూప్రుచు, 

బవుశార్థ పరిళోభితముగా |గంథక ర్త దినిని రచించెను. 

ఇది పూర్వపత సిద్ధాంత ములును, చర్చలునుగలిగి విపులమెై 

(వామాణికమెై ఉన్నది. 

ఆంధ్ర భాషానుశాసనము :- “అభినవ వాగనుశానన” 

బిరుదాంకితు లైన మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారు 

ఈ |గంథ మును సులభ మైన ఇ లిలో రచించినారు. 

(పాచీన వ్యాకరణ ఫక్కిని వదలి లి పరిశ్ళేద కల్పనమును 

నూతనముగా చేసిరి. కృ త్తద్ధిత| క్రియాది |వకరణములలో 

అపూర్యములె న (పయోగముల నిచ్చి ల్యజ్ఞాన ము 

సుబోధ మగునట్లు కావించినారు. 

తత్సమ చంద్రిక : = ఈ (గంథమును సన్ని ధానము 

సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు రచించిరి, [పాచీనా ర్వా 

చీన _ ఆం|ధ వ్యాకరణము అన్నియు తద్భవచదేశ్యాదు 

లయిన వదములను గురించిన విపులాంశ ములను తెలుపుచు, 
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తత్సమ పదములు శెలుగున పొందు రూపభళేదములను, 

దిజ్మా[తముగా నూచించినవి. తత్సమపదముల రూప 

నిష్ప ల్రి ఈ [గంథమునందు విపులముగా (పదర్శింపబడినది. 

మరియు [షకియావిధానము సులభము చేయబడినది, 

ఇందలి కృదంత |పకరణము ఛాతువివేకమును కరతలా 

వములకము గావించును. ఇందు సంధి, కృదంత, ఉపసర్ల, 

తద్ధిత, (స్రీ _ [పత్యయ - అవ్యయ, సమాస [పకరణ 

ములును, రూపఖేద, అౌకికన్యాయ (ప్రక రణములును 

గలవు. అంధ వాజ్మయమునందలి సంస్కృత పద, సమా 

సాది జ్ఞానమును కూలంకషముగా ఇది కలిగించును. 

ఇతరములు ;= గత శశ్రద్ది = అంతము మొదలుకొని 

నేటివరకును విద్యార్థిజన సౌకర్యార్గమె చిన్నచిన్న 

వ్యాకరణము లెన్నియో బయలుదేరినవి. పురాతన కాల 

మున రచింపబడిన వాటిలో పెక్కు[గంథములు మనకు 

లభింపలేదు. కొన్ని ము దితములుగాక తాళప[తముల 

యంచే విశాంతిని చెందుచున్నవి. కనుక ఈ వ్యాకరణ 

శాస్త్రము కావ్యరచన ఆరంభ మైన నాటినుండి నేటి 

వరకును సాగుచున్నదనియే మనము |గహింపవలయును. 

వెంకయ్య వ్యాకరణము, కందుకూరి వీశేశలింగము 

పంతులుగారి సం|గహ వ్యాక రణము, వావిలికొలను 

సుబ్బా రావుగారి సులభ వ్యాకరణము మొదలుకొని పాఠ 

శాలల ఉపయోగార్థ్యమై ఆధునిక ఆంగ్ల సం|పదాయాను 

సారముగా రచింపబడిన వ్యాక రణము లెన్నియో కలవు. 

(పతిదానియందును గుణ విశేషము. జిజ్ఞాసు జనోప 

యోగకరమె యున్నది. 

పన పేర్కొనబడిన వేకాక ఆంగ్రఖాషయందు రచింప 

బడిన ఆంధ వ్యాకరణములు కూడ కలవు. ఆం|ధభాపను 

నేర్చుకొనెడి ఆంగ్లేయుల సదుపాయముకొరకు (వాసిన 

(గంథము లివి. |పృప్రథమముగా సివిలు సర్వీసు ఉద్యోగి 

యగు ఎ. డి. కాంబెలుదొర 1816 వ సంవత్సరమున 

ఒక వ్యాకరణమును; తరువాత మామిడి వెంకయ్యగారి. 

సాయమున విలియం (బౌనుదొర 1817 వ సంవత్సర 

మున ఇంకొక "వ్యాక రణమును; సి పి, (బౌనుదొర 

1840 లో ఒక హ్యాకరణమును, అస్షైనుదొర 1878 వ 

సంవత్సరమున మరియొక వ్యాకరణమును రచించిరి. 

కాంచెలు వ్యాక రణము తెలుగు వ్యాక రణముల పద్దతిని 
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కొంత పోలియున్నది. కాని సి. పి. _బౌను వ్యాకరణము 

[కొ త్తమార్షమును (తొక్కిానది. తెలుగు వ్యాక రణముల 

పద్ధతి (క్రొత్తగా భాషను నేర్చుకొను పాశ్చాత్య విద్యా 

ర్ధికి భయమును కలిగించుచున్న దనియు, అట్టివానికి 

మొదట వ్యావ హారిక భావను గూర్చిన వ్యాకరణ మే 

ఉపయు_క మగు ననెడి తలంపుతో (బౌను దీనిని రచిం 

చెను. పండితులతోకం శు సామాన్యులతో కలిసి మెలనీ 

నివసించుట వలననే భాషా వాదయము పట్టుబడునని 

అతని విశ్వానము. (ఇందు 12 భాగములు కలవు") 

ఆర్టెన్ దృష్టికూడ ఇట్టిదే. తెలుగు నేర్చుకొనెడి పాశ్చాత్య 

విద్యార్థి (పారంభీంచుటకు, (కమముగా వ్యావహారిక 

భాషను స్వాధీనము చేసికొనుటకు పిమ్మట |గాంధిక 

భామను వరిచయము చేసికొనుటకు వీలుగా ఇతడీ వ్యాకర 

ణమును మూడు భాగములుగా రచించెను. ఈ వ్యాకరణ 

రచనలో ఇతనికి వెరెండు వ్యాకరణములేకాక కొన్ని 

ఇతర ఆంధ వ్యాక రణములు కూడ సాయపడినవి, 

11 అలంకార్ కా(ర్త్రము :- కావ్య లక్షణములను ని'ే 

శించెడి శాస్త్రమునకు అలంకార శా న్త్రమని "పేరు. 

సంస్కృత మునందు దీనివిషయమై అపారమైన కృషిజరిగి 

ఎన్నియో ఉద్గ౦ంథ ములు వెలువడినవి. ఆంధధభాష 

యందు కూడ అలంకార శాన్రువిషయము వై కొన్ని 

[గ్రంథములను (పాచీనులును, అర్వాచీనులునుగూడ రచిం 

చిర. అవి వరునగా నమీతీంప బడుచున్నవి.. 

కావ్యాలంకార చూడామణి: విద్యానాథ కృతమయిన 

[పతాపరు.దియమును, ఆచార్య దండికృత మైన కావ్యా 

దర్శమును ఆధారముగా గొని స్వీయ కల్పనలతో విన్న 

కోట 'పెద్దయకవి ఈ [గంథమును రచించి, చాళుక్య 

వంశీయుడగు విశ్వేశ చ్మకవరర్షికి అంకిత మిచ్చెను. 

విశ్వేశచకవరర్తి కీ. శ. 1407 ప్రాంతమువాడు. విన్న 

కోట ెద్దయకవి శాలివాహన శకవర్ష ము 1824 తరు 

వాతనే ఈ [గంథమును రచించినట్లు ఛార్మితికుల అభి 

(పాయము. విన్నకోట "ెద్దయ నియోగి. | బాహవ్మణుడు. 

తండి గోవిందామాత్యుడు. నివాసము రాజమహేంద 

వర (పాంతము, విద్యానాథుడు [పతాపరు[దునకు అంకిత 

ముగా (పతిలత్యుమును రచించినశ్లు ఇతడు చాళుక్య 

విశ్వనాథునికి అంకిత మగునట్లుగా [పతిలడ్యమును రచిం 



వెను. కావ్యాలంకార చూడామణియందు తొమ్మిది 

ఉల్లాసములు కలవు, భావమును, భావభేదములను తెలు 

పుటతో [గంధ మారంభమయినది. (పథ మోల్లాసమున 

విభావాదులును, స్థాయి భావములును తెలుపబడినవి." 

ద్వితీయ మున రసస్వరూప నిరూపణము చేయబడినది. తృతీ 
oe 
Mm 

bed యోల్లాసన మున నాయికా నాయక లకణములు, ప 

విధ కవులు, అష్టాదశ వర్ణన ములు వివరింపబడినవి. చతు 

ర్ఫోల్లాసమున ముక్త కాదికావ్య భేదములు, ఉదావారణ 

లక్షణము, విభ కుల దేవతలు, సద్దళి మొదలయిన కావ్య 

ములు, పాకళశయ్యాదులు, కావ్యరీతులును చెప్పబడినవి. 

పంచ మోల్లానమున అర్భాలంకారములు పవీవరింపబడిన వి, 

దండికృత కావ్యాదర్శ పద్ధతితో ఈ యలంకార [కమ 

మున్నది. షష్టోల్దానమునందు సంక రాద్యలం కార ములు, 

శబ్దాలం కారములు, చతుర్విధ కందములు, బంధకవిత్వ 

లకణములు, పదదోషములు, వాక్యదోషములు, అర్థదోష 

ములు మున్నగు నంశము లున్నవి, స_ప్పమోల్డానము 

నందును, అష్ట మోల్లాసము నందును ఛందస్సు చెప్ప ఎడి 

నది. యతి|పాసలకణములు, వృ త్తలవణములు మున్నగు 

విషయములు ఇందుగలవు. నవ మోల్లాసము వ్యాక రణ 

విషయములు కలది. తత్సమాది శబ్దసరూపములు [కియా 

(పకరణము మొదలయిన విశేషము లిం దున్నవి. 

ఇట్లు కావ్యాలం కార చూడామణి సర్వనాహిత్య 

లక్షణములును గలిగియుండుటచే దీనిని వ్యాకరణ [గంథ 

మనియు, ఛందో[గంథమనియు, అలం కార] గంథ మనియు 

చప్పవచ్చును. 

ఆం|ధచందాలోకము : విజయనగరరాజుల కా|శితుడై 

రామచం[దపురము, చీపురుపల్లి అను [గామ ముఅందుండిన 

అడిదము సూరకవి ఈ|గంథ మును రచించెను. ఇది జయ 

చేవకృత మైన సంస్కృత  చం[చాలోకమునకు అనువా 

దము. సంస్కృతకవులలో జయచదేవులు కొందరు గలరు. 

వారిలో [పసన్న రాఘవనాటకక _ర్హయు, చం[చాలోక 

రచయితయునగు జయదేవు డొక్క డేయని విమర్శకుల 

యభిపాయము. జయదేవుని చం్యచాలోకమును ఆధార 

ముగా జేసికొనియే అప్పయ్యదీమీతుడు కువలయానంద 

మును రచించెను. అప్పయ్యదీకి తుడు [గహించిన పాఠ 

భేదముల ననుసరించియే అనగా అప్పయ్యదీదీతకృత 

wu Jo MOP 

కువలయానంద మూలము ననునరించియే ఇది యనువ 

దింపబడినది. అడిదము నూరకవి (16. శ 1720.1 765) 

గొప్ప శెలుగుపండితుడు, ఇతడు కవినంళయ విచ్చేదము, 

ఆం[ధనామశేషము, కవిజనరంజనము, రామరింగేళ 

శతకము మున్నగు [గంథములను రచించెను. సూరకవి 

ఆం|ధీకరణము, మూలమువల నుజోధము గాకపోయి 

నను, పద్యములు కంఠస్థముచేయుటకు యోగ్యముగా 

నున్నవి. అలం కార శాస్త్రము తెలుగున స్వతస్సిద్ధముగాక 

అనువాదరూ వమగుటచేత మూలమువలె నుండనిలోవము 

అన్నింటియందునువలె ఈ (గంథమునందును గలదు. 

ఉన్న వాటిలో నెల్ల చిన్న దై విద్యార్థులకు ఉపయోగకర 

మైన డీగంథము. ఇందు నూరలంకారములకు లత్యులవమణ 

ములు గలవు. తాడూరి లబ్మీనరసింహి రావు, నేలనూతుల 

శివ రామయ్యకవి, గని శేషయ్య శాస్త్రి అనువారు సె త 

మీ చం|దాలోక ము 'ననువదించిరి. ఆం[ధచం[దాలోకము 

అక్కిరాజు ఉమాకాంతముగారి వ్యాఖ్యతో మిక్కిలి 

ఉపయోగకరమె యున్నది. 
కావ్యాలంకార సంగ్రహము : వసుచరిత కారుడయిన 

రామరాజభూషణు డీ గంథమును రచించెను. అతడు తన 

నామభేయము నిందు “మూర్తికవి అని పేర్కొనెను. 

(శ్రీకృష్ణ దేవరాయల అల్లు డయిన అళియరామరాజు 

నకు అల్లుడగు తొరగంటి నరనఖభూపాలునకు ఈ[గంథ 

మంకితము చేయబఐబడుటచేత దీనికి “నరనభూపాలీయ” 

_ మను వ్యవవోరము కలిగినది. ఈ నరసరాజు తండి “ఓబలు' 
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డగుటచేత పెక్కు తావుల కవి, కృతిపతిని “ఓబయ నార 

సింహ “ఓబయ నరనధీరి అని పేర్కొనెను. ఈ కృతి 
కర్హయు, కృతిభర్తయు కీ. శ 16 వ. కళాబ్దివారు. 

రామరాజభూషణుడు యువకుడుగా నున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ 

దేవరాయల ఆస్టానమునందుండి చరమనయస్సున వను 

చరిత్రను అశియరామరాజు తమ్ముడగు తిరుమల దేవ 

రాయలకు అంకిత మిచ్చెను. ఈ మధ్య కాలమున నెప్పుడో 

ఓబయ నరసరాజునకు అంకితముగా ఈ నరసనభూపాొ 

లీయమును, రచించెను. ఐదాశ్వాసముల |గంథము. (పతి 

పద్యమునందును నరసరాజు పేరుండును. ఒక్క నాటక 

లకణము తప్ప తదితర కావ్యలక్షణములును, రనభావాది 

నిరూపణమును ఇందుగలవు. విద్యానాథుడు రచించిన 



ఆం|ధ లక్షణ[గంథములు 

సంన్క్బృత [ప్రతాపర్ముదీయమున కిది అనువాదమే అన 

దగియున్నను కొన్ని యంశములు ఇతర అలంకార 

(గంథ ములనుండి నం|గహింపబడి యున్నవి. నాటక 

[ప్రకరణము మాత మనూదితము కాలేదు. మధురమైన 

ఇ లిలో కావ్యలవణములుగల ఉత్తమ (గంథమని దీనిని 

. పేర్కూనవచ్చును. వరంవరాయాతమగు పాఠపవచనా 

దులచే ఈ [గంథ మాం[ధదేశమునం దంతటను [ప్రచార 

ములో నున్నది. 

ఈ |గంథమునకు [పొచీన మైన వ్యాఖ్యానములేదు. 

సుమారు ముప్పది సంవత్సరములకు పూర్వము కీ ర్తిశేషు 

లయిన వెల్లాల సదాళివశా(స్త్రిగారు (పీరు హైదరాబాదు 

రాష్ట్రమునందలి జట[పోలు సంస్థానముననుండిన గొప్ప 

వై యాకరణులు) నరసభూపాలీయమునందలి నాయక 

రన్మపకరణములకు మా[తము వ్యాఖ్యను రచించిరి. 

అందు వారు పిశేషించి మూలమును విమర్శించిరి. ఇంచు 

మించుగా వారికి సమశకాలికు లనదగిన వింజమూరి కృష్ణ 

మాచార్యులవారును, (పొఢవ్యాక రణక_రయగు బహు 

జనపల్లి సీతా రామాచార్యులవారును కలసీ యొక లఘు 

టీకను రచించిరి. ఇవి తప్ప |పాచీనవ్యాఖ్యలు లేవు 

ఇటీవల శిరోమణి @) సన్నీ ఛధానము సూర్యనారాయణ 

శా(స్త్రీగారు ఈ [గంథమునకు విపులమై, సకలనాహిత్య 

లక్షణ సమ్మిళిత మైన వ్యాభ్యానమును రచించినారు. 

ఇందు వీరు మూలమునందలి గుణదోషములను చర్చించు 

టయే కాక నల్లవతణములను, ఉచితోదాహరణములను 

చేర్చిరి. (పతీఘట్టమునందును (పాచీనార్వాచీన ఆలంకా 

రిక సిద్ధాంత ములను సవిమర్శగా వొందుపరచిరి. రసా 

లంకార ధ్వనులలో అవనరమైన విషయముల నన్నిటిని 

వివరించిరి. 

ఆం|ధ కావ్యాదర్శము ఫ్ ఆచార్య దండి కృత మైన 

సంస్కృత కావ్యాదర్శ మునకు ఇది అవ్వారి సుబహ్మణ్య 

శాస్త్రిగారి పద్యానువాదము. సరళమైన రచన, చక్కని 

ఆదినారాయణ శా్రుగారు ఒనర్చిన అనువాదము, సరళ 

రచనా ధురిణులగు శా(న్తీ (స్రీగారీ|గంథమును చక్కగా 

ననువదించి యున్నారు. 

లక్షణ దీపిక ;= కీ. ర్ శ 1 వ శ తాబ్దివాడైన 

గౌరన ఈ (గంథమును రచించెను. దీనికి |పబంధ దీపిక 

అన్వయ సౌలభ్యము గల ఈ (గంథము సరిత లకు అత్యం. 

తోపశారియె యున్నది. 

ఆంధ్రకావ్య మీమాంస: ఇది రాజశేఖరక వి సంస్కృత 

మున బపహుుళాంశములతో కావ్య జిజ్ఞాసువుల ఉపయో. 

గార్థమై రచించిన “కావ్య మీమాంసొకు పంచాగ్నుల 

యనియు నామాంతరము గలదు. ఇందు కొన్ని అలం 

కారములు తదితర కావ్య లతణములు నున్నవి. 

అలంకార మంజరి: ఇది మమ్ముటభట్టు రచించిన 

కావ్య (ప్రకాశమునకు వివరణముతో రచింపబడిన 

అనువాదము. దీనిని @) శేట్టులూరి వేంకట రాఘవ 

అయ్యంగారు రచించిరి, 

బొచిత్య విచారచర్చ := ఇది 'వేమేం(దుని సంస్కృత 

రచనకు (శ్రీ) తిరుపతి వేంకట కవుల శిష్యులయిన వేంకట 

రామక్యుప్ట కవుల అనువాదము. ఈ (గంథమున రీతు 

లక్యుముల నన్నిటిని తెలుగు [పబంధములనుండి చూపి 

చదువరులకు ఆం(ధలక్ష్య జ్ఞూనము కలుగుటకై మిక్కిలి 

కృషి. చేసిరి. తత్తద్విమయములు 

(గుణాలం కార ర్రీత్రి ధ్వనులు) కావ్య జీవితమని చెప్పిరి, 

జె చిత్య మొక్కటియే కావ్య జీవితమని సిద్ధాంతీకరించిన 
మే మేందుని మత మిందు చక్కగా తెలుపబడినది. 

మే మేందదుని మరి యొక |గంథమగు కవి కంఠాభరణ 

మును నైతము పీర్లు ఆంత్ర దావ రణములతో అనువ 

దించిరి, 

రసమంజరి : సంస్కృత మున భానుద _తకృతమయిన 

ర [గంథమును గణపవరపు వేంకటకవియు, గుడిపాటి 

కోదండపతియు అనువదించిరి. కాని అవి లు పము అయి 

నవి. తాడూరు లజ్మీనరనింహారావుగారు అర్వాచీనముగా 

దీని నాం|ధీకరించిరి. పొచీను డని చెప్పదగిన మంబెళ్ళ 

వానుదేవకవియు “గంధవహాము” అనుపేరుతో న 

ననువదించెను. చింతలపల్లి రామక్ళస్థమూ ర్తి శాస్త్రిగారు 

అచ్చ తెలుగున దీనిని (వాసిరి. వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి] 

గారు సంస్కృత మూలమునకు ఆం|ధవ్యాఖ్యానమును 

రచించియున్నారు.. ఇది ముప్పదియారు భేదములతో 

నాయికా లకణములను, నాయక లకణములను వివరించి 

యున్నది. నాయికా లవణములను ఇంత విపులముగా 

చర్చించిన [గంథము మరియొకటి లేదు. 

(పాచీనాలం కారికులు 
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సాహిత్య దర్పణము : ఇది విశ్వనాథ కవిరాజు | వాసీన 
సంస్కృత సాహిత్య దర్పణమునకు వేదము వేంకటరాయ 
శా(స్త్రేగారి అనువాదము. ఇందు వీరు లత్యులక్షణము 

లను సూ తములుగాను, వ్యాఖ్యానముగాను "తెలుగున 

వివరించిరి ఇది సాహిత్య దర్పణమునకు ఆం|ధ వ్యాఖ్యా 

నముగా నున్నది. 

కావ్యాత్మ : ఇది కావ్యాత్శనుగురిం చిన [పొచీనాలం 

కారికుల మతములను తెలుగున విపులముగా చర్చించి 

కెలుపునట్టి వచన |గంథము. దీనిని శిట్టులూరి వీరరాఘవ 

అయ్యంగారు రచించిరి. ఇది డాక్టరు, నుశీలకుమారడే 

గారి ఆంగ్ల రచనకు అనునరణము. 

అలంకార శేఖరము : ఇది జయచేవకవి రచించిన 
౦న తాలంకార [గంధమునకు చక్కని తెలుగు సేత. 

(శ్రీ అవధానము చంద్ర శేఖరళర్మగా ది [గంథ మును 

రచించియున్నారు., ముూలమునందలి లతణళ్ళాక ములకు 

తెలుగున సూత్రములను రచించియున్నారు. ఇవి బాలవ్యా 

కరణ సూ తములవలె చక్కనిైై లితో అలరారుచున్న వి, 

లకు ములకు స్వీయపద్య ములను (అనువాద ములు) 

రచించి యున్నారు. ఈ [గంథము అము [దితము, 
కాన్య(ప్రకాశవివృతి : [పొద్దుటూరు వా_స్తవ్యులయిన 

కాండూరి నరసింవిచార్యులవా ర గంథమును రచించిరి. 

ఇందు మమ్మటుని కావ్య (ప కాశ మునందలి మొదటి 

నాలుగు ఉల్లానములు మాత్రమే అనువదింపబడినవి. 

సంస్కృత మూలమునకుగల వివరణములు మాత మనువ 

దింపబడినవి. లవ్యలకణములు నంస్కృతమునందలి వే. 
వివరణము వ్యాఖ్యాన వాయముగా 

ముగా నున్నది. 

కవికల్పలత: ఇది దే వేశ్వరుని సంస్కృతకృతికి కల్లూరి 
వెంకటను[బవ్మాణ్య దీకితులుగారి అనువాదము. ఇందు 

సాహిత్య విషయములు చక్కగా చర్చింపబడీనవి. ఇది 

కవి శిఖా గంథము, 

ఇల్ల 
గ 

సులభ గాహ్యూ 

కువలయానంద (ప్రకాశము i= అప్పయ్య దీకీతులవారు 

' రచించిన కువలయానందమునకు ఇది కటికచనేని రామయ 

కవి యొనర్చిన తెలుగుసేత. కటిక నేనివారు పద్మనాయ-* 

కులలో (వెలమలు) గలరు. కవి పుట్టుపూర్వో త్తరములు 
అంతగా తెలియవు. ఇతనితాత గోపరాజు, తండి సూర 

4, 

ఆంధ్ర లక్షణ[గ్రంథములు 

శౌరి. తల్లీ బుచ్చమ్మ. ఇది మూడాశ్వానము'ల | గంథము. 
మూల|గంథమంతయు అనువదింవబడిన ది. (1598) 

కువలయానంద సా ®) బులును వేంకట 

రమణయ్యగారు దీనిని రచించిక. ఇదియు అప్పయ్య 

దీకితుని కువలయానందము 

న అద్య 
అ శక కా 

నకు కొన్ని శాస్త్ర చర్చలు 

విడిచి చేయబడిన అనువాదము. ఉదావారణములు శెలుగు 

[పజంధముల నుండి ఈయబడినవి, కొన్ని యలంకార 

ములకు చక్క ని వివరణమును (వాసియున్నారు. కర్నూలు 

జిల్లా నందికొట్కూరు తాలూకా కఠ వన [గామ 

వా_స్తవ్యులయిన |కీధర పరశురామశా స్త్రిగారు సయితము 
కువలయానందమును సమ(గముగా నాంధ్రీకరించి 
యున్నారు. కాని ఇంకను అది ము[దితము కాలేదు. 

ఆంధ దశరూపకము := ఇది [కీ. శ, ఎనిమిదవ శతాబ్ది 

వాడగు ధనంజయుడు రచించిన | గంథమునకును, ధనికుని 
వివరణమునకును, శ) మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి) 

గారి యనువాదము, ఇందు నాటక లతణములును, రన 

భావాది. నిరూపణమును గలవు. శ) శాస్త్రిగారు 

సుమారు నలువది సంవత్సరముల కింద ఈ (గంథమును 

రచించిరి. మూలమునందరి కారికలు నూత్రరూపమున 

తెనిగింపబడినవి, నంన్కత వివరణమునందలి చర్చలను 

సంగ్రహించి యున్నారు. 

ప్రతాప రుద్రియము :. [పాచీనుడగు గణపవరపు 
వేంకటకవి 'నంజరాయ యళోభూవషణము' అను పేరున 

వీద్యానాథుని కృతి ననువదించెను. కాని అది లభ్యము 

కాలేదు. (శ్ర చలమచర్ల రంగాచార్యులుగారు “"పతాప 

రుద యళోభూషణము” అను పేరుతో దీని ననువదించిరి. 
మూల్మగంథము పేరునయిత మదియే. ఇందు వీరు లత్య 
లతణములను పద్యరూపమున అనువదించి యున్నారు. 

పద్యరచన, వివరణము సులభ[గావ్యాములుగా నున్న వి. 

శ) రంగాచార్యులుగారి మరి యొక |గంథ ము “అలంకార 
వసంతము”. ఇది (ప్రధానముగా క్రీ. శ. వదునేడవ శతాబ్ది 
వాడైన వారణాసి ధర్మనూరి సాహిత్య రత్నాకరము ' 

నాధారముగాగొని రచింవబడినదిి అలంకార వనంతము. 

“విక్యనుతనామ గోపాలవేటరామ” అను మకుటముగల 
సినపద్యమయము. ఒక్కొక పద్యములో ఒక్కొక. అలం 
కారమునకు లక్ష్యుమీయబడినది. లతణములు గద్యమునం 

541 



ఆంధ్ర. లక్షణ([గ్రంథములు 

దీయబడినవి. శీ రంగాచార్యులుగారు శే మందుని జొచిత్య 

విచారచర్చనునైైత మనువదించిరి. అది అముదితము. 

నవరస గంగాధరము := (శ్రీ జమ్ములమడక మాధవ 

రామశర్మగా రీ [గంథమును రచించిరి. ఇది జగన్నాథ 

పండితరాయల రన గంగాధరము యొక్క (ప్రథమా 

ననమునకు ఆంధ వివరణము. ఉదాహరణ శ్లోకములు 

మూలమునందలి వే. విషయ వివరణము, చర్చ శిష్ట 

వ్యావవోరి కాం ధభామలో రచింపబడినవి. (శ్రీ కర్మగా 

రిచేవిధముగా _ విద్యానాథుని [వతాపరుదీయమును 

అనువదించిరి. 

నాట్య శాస్త్రము:. ఇది (పథమ సంస్కృ తాలం కార 

గ్రంథము, భరతముని (ప్రణీతము. నాట్యోత్స త్తి, నాట్య 

శాల, పూర్వరంగము, తాండవము, రసములు భావ 

ములు, ఆంగి కాభినయము, వాచికాభినయము, ఛందన్సు 

దశరూపక ములు, ముఖాధి సంధులు, ఆహార్యాభినయము, 

సంగీతము, వాద్యములు మొదలగు విషయములు ఇందు 

లి6 అధ్యాయములలో విపులముగా చర్చింపబడినవి, 

డాక్టరు పోతుకూచి సు బ్రహ్మాణ్యశా స్ర్రీగారు దీనికి 

విపులమైన వ్యాఖ్యానమును రచించి “భారతి యందు 

వరునగా (ప్రకటించి యుండిరి. శ్రీ) జమ్ములమడక 

మాధవరామళర్మగారు నాట్య శాస్త్రమును సం|గహించి 

తెనిగించిరట. ఇది అము|దితము, నీ భాగవతుల కుటుంబ 

శాస్త్రీ. కూడ దీనిని అనునదించి |తిలింగలో- రెండు 

అధ్యాయములు (పచురించిరి. 

అప్పారావు సంగీతశా(న్త్ర భాగమును వదలి తక్కిన 86 

అధ్యాయములను 'తెనిగిం చి “సంస్కృతిలో వరునగా 

(పకటించుచున్నారు. పీరు ఛామహాని “కావ్యాలం కా 

రమును గూడ తెనిగించి వ్యాఖ్యానమును రచించిరి, 

ఇది అము|దితము. ఇవన్నియును గద్యానువాదము లే, 

ఆంధ్ర కావ్యాలంకార సూత్రవృత్తి := [పొచీనాలం కా 

రికులలో కావ్యాత్మ “ర్రీత్రి” 

వామనుని కావ్యాలంకార సూత వృ త్తికిది అనువాదము. 

దీనిని వేదాల  తిరువేంగళాచార్యులుగారు - రచించిరి, 

(శ్రీ పోణంగి (శ్రీరామ 

(శ్రీ ఆచార్యులుగారు సూత్రములను, వృత్తిని వచన 

రూపమున  అనువదించినారు, సూ తసం ఖ్యలతోసవో 

తెలుగు సూత్రములు రచింపబడినవి, ఉదాహరణములను 

యని సిద్ధాంతీకరించిన 

తెలుగు కావ్యములలో (పాచీనార్వాచీన రచనలనుండీ 

సేకరించినారు. 

ధ్యన్యాలో కము ఫం “కా వ్యాత్మధ్వని” యని స్థాపించి 

లోకమున సాహిత్యాచార్య మూర్ధన్యుడుగా పరిగణింప 

బడిన ఆనందవర్గనుని ధ్వన్యాలోకమును కొందరు అనువ 

దించి యున్నారు. వారిలో పేర్కొనదగినవారు శీ 

వేదాల తిరువేంగశళాచార్యులుగారు. పీరు మూలమును 

జక్కగా ననువదించుటయేకాక ఉదాహరణములను 

తెలుగు [పబంధ ములనుండియు, ఆధునిక రచనలనుంకియు 

ఎత్తి చూపించినారు. ఇది వీరిరచనలోని వె శిష్ట రము, 

ఇక సీ గంథము నాం|థీక రించిన వారిలో బొడ్డపాటి 

కుటుంబరాయశర్శ, 

(విజయనగర సంస్కృత కళాశాలా పండితులు), భాగ 

పంతుల లభ్మీ నా రాయణశా స్త్రీ 

వతుల కుటుంబశా స్త్ర) గారలు (ప్రశంసింప దగినవారు, 

వారి రచనలు యథామూలముగా నున్నవి. కుటుంబ 

శాస్త్రిగారి అనువాదము సుబోధముగా నున్నదిక్యా 

[గంథము కొంతవరకే రచింపబడినది. ఇక నందరికన్న 

ముందు జప్పృదగినవారు అవ్వారి ను|బహ్మణ్యశా స్త్రీగారు, 

ధ్వన్యాలోకమునందు “ధ్వని” యని మాత్రము పేర్కొన 

దగిన మూలభాగమునకు వీరి రచన పద్యానువాదము. 

రసాభరణము ;= అనం తామాత్యు డీ [గంథమును 

(క్రీ, శ. 14894 లో రచించెను. భోజరాజీయము, ఛందో 

దర్పణము, అనునవి ఇతడు రచించిన మరి రెండు (గ్రంథ 

ములు, రసాభరణము శృంగార రసమును, తత్సామగినీ 

సమ్మ గముగ నిరూపించునట్టి (గంథము. 

గా శ్వానములు గలవు. మొదటి ఆశ్యాసమున స్థాయిభావ 

ముల యొక్కయు,  విభావానుభావ సా త్తి పకథావ 

ముల యొక్కయు లత్యు లక్షణములును నవరనముల 

ఉదావారణములును గలవు, శెండవ యాశ్వాసమున 

ఆలంబనోద్దీపన విభావల క్షణములును; సాత్త్విక సంచారి 

భావముల లకణోచాహరణములును గలవు. హోవ 

భావాది శృంగార. చేష్టలు ఉద్దిపన విభా వాంతర్గత ములు 

అను విషయ మిందు సీదూపింపబడినది. మూడవ యాశ్వా 

సమునందు శృంగార భేద ములును, చతుః పీశ్యాది 

'ద్వాదశావస్థలును, నాట్యశాస్త్ర పో _క్షములయిన 

శృంగార భేదములును, భావోదయాదులును, రస 

ఖు 

ఇందు నాలు 
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సాంకర్యములును చెప్పబడినవి. నాల్గవ యాశ్యాసము 

నాయికా నాయక లతకణములు గలిగియున్నది. కావ్యా 

లంకార చూడామణి తరువాత ఆం|ధలకుణ (గంథము 

లలో బేర్కొనదగినది రసాభరణమే. 

శృంగార రసాలవాలము : ఇదియు [పొచీనమగు లక్షణ 

(గంథమే. వెణుతుర్ల వడ్డికవి దీనిని రచించెను. ఈకవి శుక్ల 

యజు శాఖియుడు, తం|డి మంగళగిరి, తాత వెంగనా 

రుడు. ఇతని నివానముగాని, కాలముగాని తెలియదు. 

శృంగార రసాలవాలము మూడాశ్వాసముల (గంథము. 

[పథమాశ్వాన మున కావ్యల క్షణమును, రత్యాదిభావ 

స్వరూపములు మొదలయిన శృంగారసామ గీవర్హ్ణనమును 

గలవు. ద్వితీయాశ్వానమున నాయికా ఖేదములును, 

తృతీయాశ్వాసమున [పోషిత భ_ర్హృకాది - అష్టవిధ 

శృంగార నాయి +కాదిభేద ములును తెలుపబడినవి. ఇతని 

మరియొకక్ళతి జాలగోపాలవిలాసము. 

ఆంధ్రనట్యప్రకాశిక : (శ్రీ) పనుపర్తి యజ్ఞనారాయణ 

శాస్త్రి దినిని రచించెను (1980). ఇతడు నాటకకర్త 

గాయకుడు, నాట్యాచార్యుడు, కవి. తన స్వీయానుభవ 

మును పురస్కరించుకొనియు, కొంతవరకు (పాచీన 

శా(స్త్రక రల ననుసరించియు, రూపకాభినయ గాంధర్వ 

విద్యాసూ[తములను నిర్ణువ్ర మును, శాస్త్రసిద్దము నై స 

శై_లిలో |క్రోడీకరించెను. ఇది పది [పకరణములుగా విభ 

జింవబడినది. అవి అభినయము, నంగీతము, నాయకులు, 

రసము, నాటకము, (ప్రయోగము, రంగము, కావ్యము, 

నటుడు, పాత్రము అనునవి. ఇందు ఆయానటుల వేష 

ఛారణమునకు నంబంధించిన చెక్టు చితములుకూడ కలవు. 

(శీ పురాణం నూరిశ్యాస్త్రి నాటకవిమర్శనమును 

చేయుచు పెక్కు (గ్రంథములను [పకటించెను, 1. నాట్యాం 

బుజము ( తెలుగునాటక, రంగస్థలాది విమర్శన ము); 

2. నాట్యోత్పలము _ (పాశ్చాత్య నాటక విమర్శనము): 

లి. నాట్యాళోకము; 4. నాటకనంఘ నంన్మ రణము 

మొదలగునవి. (శ్రీ గొల్లపూడి (శ్రీరామశా(స్త్రిగారు 

“ఆంధ నాటకరంగము* అనునొక [గంథమును (పకటిం 

చిరి, (శ్రీ బల్లారి రాభఘచవాచారిగారు “సాటక దీపిక” అను 

చిన్న | గంథమును రచించిరి. ఇవి యన్నియును ఆం|ధ 

నట పకాళికకు ఇంచుమించుగా సమశాలికములే. 

ఆంధ్ర లక్షణ(గ్రంథములు 

దశరుపక సంగ్రహము := కీ. శ. 1891 (పొంత ముల 

శ) కెమండూరు అనంతాచార్యులు దినిని రచించి. 

ఆం (థికృత సంస్కృత నాటకములు పాఠ్య గంథములుగా 

'నుం జెడివి, కాని రూపకలక్షణమును దెల్పు ఆం[ధ(గంథిము 
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లేకుండెను. అందుశేత వీరు ధనంజయకృత “దశరూవ 

కము*ను నం|గహించి దశరూపక సం[గహమను పేర 

వచనములో (వాసినారు. 

అలంకారతత్త్వ విచారము :- దీనిని (శ్రీ కురుగంటి 

రచించినారు (18. శ. 1915). 

కావ్యము, శజ్రాలం కారములు, అర్థాలం కారములు అను 

విషయములు ఇందు చర్చింపబడినవి. న్వతం|త్ర విమర్శన 

మునకు దొరకొనిన [పథమ [గంథములలో నిది యొకటి. 

జక్కన “విక్రమార్క చర్మితమూను గూర్చిన అఘువిమర్శ 

నము కూడ ఇందు చివరను గలదు. 

ఆంధ్ర కువలయానందము :. (శ్రీ) కంభంపాటి సుబ 
హ్మణ్యశా స్త్రి దీనిని రచించెను. (క్రీ. శ. 1947) అప్పయ 

దీకితుని కువలయానంద మున కిది యొ క్లటియే సమ్మ గాను 

వాదము. అనువాదము నుబోధము కావలనను తలంపుతో 

వచనమందు రచించి నలుగురును వాడుకొను పదములనే 

ఎక్కువగా వాడియున్నారు. ద్వితీయ ముదణము 

మరింత సుబోధకముగా నున్నది. | 
గీర్వాణ రూపకము :- శ) తల్లావ జైల కృ_త్తివాన 

తీర్థులు దీనిని రచించిరి. కేవల నాటక లతణములను 

చెలుపునట్టి ([గంథముగా దీనిని పరిగణింప వచ్చును. 

రూపక ములు, ఉపరూపకములు, వాని లక్షణములు, 

ఉదావారణ |గంథముల నామములు ఇందు వివరింప 
బడినవి. ఈ [గంధము వచనరూపము. “పాదుర్భావము, 

రూపక భేదములు, రూపకశబ్దము, నృత్తాదికము, రూపక 

భేదములు, లక్షణము, రూపక వివరణము, వ్యుతృన్న 
రూపకములు, రూవక వరిణామము, (పేతాగ్భవాము 

(Theatre), ఉపరూపక ములు, కొందరు నాటక కర్తలు, 

పరిభావలు అను విషయములతో సులభ (గావ్యాముగా 

ఈ [(గంథము రచింపబడి యున్నది. 

ఇట్లు లక్షణ (గంథముల (శేణియందు చేర్పదగిన 

మరికొన్ని చిన్న యలంకార (గంథములు, కందుకూరి 

వీరేశలింగము పంతులు మున్నగువారు రచీంచినవి కలవు, 

డి 
సతారామయ్యగారు 



ఆంధ్ర అక్షణ[గ్రంథములు 

Ill భందళ్ళా(న్ర్రయు = పద్యరూపమయిన కవిత్వము 

[పొచీన కాలమునుండియు మన భాషలో కన్పట్టు 

చున్నది. నన్నయకు పూర్వపు శాననములందు దేశీయ 

ఛందన్సులై న తరువోజ, అక్కర, సీసము, ఆటవెలది 

మొదలగునవి చాడబడియున్నవి. ఇవి మా తాగణయుత 

ములు. తరువాత నన్నయభట్టు అతరగణ బద్దములై న 

ఉత్సలమాలాది వృ త్తములను గూడ ఉపయోగించి, 

ఆంధ ఛందస్సామగిని విన్తరింప చేసెను. నన్నయ 

భట్టారకుడు చింతామణియందు కొన్ని ఛందో విషయము 

లను "ఆదో్యోవళిః” మున్నగువాటిని సూచించెను. 

మొత్తముమీద కొన్ని తెలుగు కావ్యములు రచింపబడు 

వరకును ఛందో అతణము గంథరూపమున లేకుండే 

నని యూహింప వచ్చును. 

కవిజనాాశయము := భీమన ఛందస్సు అను (పనిద్ధిని 

బడసిన ఈ [గంథ మే [పథమాం(ధ చృందో (గంథము, 

వేములవాడ భీమకవి ఈ [గంథమును కీ. శ, 12 వ 

శతాబ్బ్దమున రచించెను. జైన వైశ్యుడైన మల్లియ రేచన 

ఇందలి (ప్రతి పద్యమునందును శేబా! రేచన ! [(శావకా 

భరణాంక! (పభృతి నామములతో సం బోధింపబడి నాడు. 

కవిజనాశయము ఖీమకవి కృతము కాదనియు శేచనయే 

దీనిని రచించెననియు నొక వాదము కలదు, (శ బులుసు 

వేంకట రమణయ్యగారు ఇది రేచన కృతమని భావించి 

నారు, వారి మతము (ప్రకారము నత ఫి [గంథము 

(కీ. శ 12, 18 శళాబ్దములనాటిదె, “వేములవాడను 

వెలసిన, ఖీమేశ్వర కరుణగల్లు ఫీమనుకవినే, గోమటి 

శేచనమీదను, నీమహి(గవులెన్న ఛంద మెలమి రచింతున్ ” 

ఇత్యాది పద్యములను ఉదావారించియు, లోక పతీతి 

ననుసరించియు, _ విమర్శ్భయుతముగా (శ్ర జయంతి 

రామయ్య పంతులుగారు . భీమకవి హైదరాబాదు 

రాష్ట్రమునందలి వెలిగందల  వేములవాడయందుండి 

కవిజనాశయమును రచించెనని నిళ్చయించియు న్నారు, 

వారి మత మే పరంపరాగత మై బహుజనాదరమునొంది 

యున్నందువలన భీమకవి కవిజనాశయమును శేచనకు 
అంకితముగా రచించె నని విశ్వసింత ము. 

ఇది ఛందోలకణములను చెలుపు [గంథ మేయైనను 
ఇందు కావ్య|పయోజన ములు, కా వ్య దోషములు 

మున్నగు మరికొన్ని విశేషములును గలవు. మొదటిది 

యగు సంజ్ఞాధికారమున గురులఘు వివేకము, గణస్వరూ 

పము, యతి బానముల నిర్హ్ణయమును గలవు. రెండవది 

వియతిఛందో౬ధి కారము, ఇందు 26 ఛందములు, యశ్రి 

రహితవృ త్తములు, వాటి లక్షణములు వివరింపబడినవి. 

మూడవదియగు యతిఛందో౬ధికారమున  యత్తిని 

వాటింపదగిన వృత్తములు చెప్పబడినవి. నాలుగవదియగు 

ఉద్ధరమాలా వృత్తాధికారమునందు లయ[గాహి, లయ 

విభాతి, (తిభంగి, అయహార్హి దండక అను వాని లవణ 

ములు చెప్పబడినవి. ఐదవది అర్థనమవృత్తాధి కారము. 

ఇందు నారీప్హుత, రత్మిపియాదివృ త్తములు తెలుపబడినవి, 

ఆరవది విషమవృత్తాధి కారము, పడవదియగు జాత్యధి 

కారమునందు కందము, ఆర్య, గీతి భేదములు, సీనము, 

ఉత్సాహము, తరువోజ, గీదియ, అక్కరలు, ద్విపద, 

(తిపచ, చె”ొవద, షట్బద ఇత్యాదులు ఏవరింపబడినవి. 

(రగడ లక్షణము కవిజసాశయమునందు లేదు. అది 

యశర్వాచీనము. మరికొన్ని పద్య భేదములు అర్వాచీన 

లాత్షణికులచే నిరూపింపబడినవి). ఎనిమిదవ ఆధి కారమున 

ఛంద ఇష స్త్రమునకు సంబంధించిన ష్మట్పత్యయములును, 

తొమ్మిదవ అధికారమున కావ్యదోపు ములును తెలువబడి 

నవి. ఇట్లు నవాధికార పరిమితమైన ఈ ఛందో[గంథము 

మనకు లభించినవాటిలో |పొచీనతమమగుటచేత వ్యాకర 

ణమునందు నన్నయవలె 

ఫీవుక'వి 

చున్నాడు, 

ఛందోదర్పణము : “అనంతునిఛ ౦దస్సు' అను నామాం 

తరముగల ఈ [గంథమును రసాభ రణక_రయగు అనంతా 

మౌత్యుడు రచించెను. ఛందోదర్పణము నాలుగా శ్వాస 

ముల (గంథము. మొదటి యాశ్వాసనమున సంజ్ఞా, యతి, 

(వాస, (పకరణములు గలవు. "రండవ యాశ్యానమున 

గద్యలత్షణము, వృత్తలక్షణములును, వివరింపబడినవి, 

మూడవ యాశళ్వాసమున జాతులు, ష[ట్చ్పత్యయము లును 

చెప్పబడినవి, నాలుగవ యాశ్వానమున దోషవివరణము, 

వ్యాకరళాంశము లైన సంధి.నమాన= వివరణములును 

గలవు, ఇది కనిజనా[శయము నాభారముగాగాని (వాసిన 

(గంథమువలె నున్నది. కాని సులభ|గాహ్యాముగా నున్నది. 

(పొమాణికుడుగా నేటికిని ఎన్నుకొనబడు 
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లక్షణసార సంగ్రహము := చితక వి "వెద్దనార్యుడు 

దీనిని రచించెను. ఇది మూడాశ్వాసముల [గంథము. ఈ 

కవి 16 వ. శాలి మధ్య కాలమున నున్నవాడు. 

“పార్శ్గంచాల” అనునది ఇతని ఇంటి పేరని [(గంథపీఠికను 

బట్టి తెలియుచున్నది. కాని అది “పార్మంచాల” అయి 

యుండవలెను. పార్మంచాల [గామము 

40 మెళ్ళ దూరమున నున్నది. ఈ | గంథమునందు అతర 

జా త్యాది లక్షణము మొదలుకొని ఛందోలతణములును, 

పద్యలతణ ములును, చేస, అకార భీదములును, చిత 

కవిత్వ లవణమును, షట్ప్బ్రత్యయ పి శేషమార్షములు 

మున్నగు విషయములును గలవు. 

[గంథమునందును లేని దశరూవకముల (నాటకాదుల) 

లతణము లిందుగలవు. దీనినే కొందరు పూర్వులు సర్వ 

లకతణసారసం[గహ మనిరి. రమణకి సాంబివిలాసము 

నందు “సర్యలత్షణసార సం|గహం బొనరించి తనం 

పీతాత పెద్దన క ఏం[ దు" డని (వా సెను. (కూచిమంచి 

తిమ్మకవి [వాసిన సర్వలతణసార సం|గవాము దీనికం శు 

భిన్నము) ఈ లక్షణసార సం్రగహము అప్పకవికి మార్గ 

దర్శక మై యుండునని విమర్శకులు తలంచుచున్నారు, 

ఇతర చృందో[గంథములందు రెండుమూడు పాదములలో 

గాని ఇముడని వృ _త్తలక్షణములు ఈ [గంథ మున నొక్కా 

పాదమున నే ఇముడ్చబడి యుండుటచేత నులభముగా 

కంఠస్థము చేయుటకు అనువుగానున్నవి. చిత్రకవితా 

రీతులయందీక వి మిక్కిలిచాతుర్య మును జూపియున్నాడు. 

లక్షణ శిరోమణి :- ఇది పొత్తపి వేంకటరమణ 

కవిచే రచింపబడినది. ఈ కవి తాము నందవరమున 

నుండినవార మనియు, [క్రమముగా తమ ఇంటి పేరు 

“గంథాలవారు, రాయన పగ్గడవారు, పొ త్తపివారు, 

దుర్గరాజువారుగా మారిన దినియు తెలిపియున్నాడు. 

ఇది నాలుగాశ్వానముల |గంథము. దీనియందు వర్షగణ 

వృ త్తవిశమాధికారములు గలవు. వర్షగణములను 

గురించి మిక్కలి విపులముగా (వాసియున్నాడు. ఇతడు 

“క్రీవల' లక్షణన్యరూపమునే తెలుపుచు తాను [వాసిన 

లక్షణములకు సంబంధించిన ఇతర కవుల లక్షణములను 

సైతము ఆలిపియున్నాడు. తా చిరిగిన లక్షణ] గంథ 

ముల నిట్లు ేర్కొనియున్నాడు. “భీమన ఛందస్సు 

కర్నూలుకు 

ప తెలుగు లవణ 
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అనంతుని ఛందస్సు, లతణసారనం[గహము (చైశక పి 
న్న 

ఇద్లన), లక్షణదీపిక (వారాకవి రాఘవయంిం, అథరంణ 
న్ా యఖ అవి rl న్ు 

ఛందస్సు, [శ్రీధర ఛందస్సు, గోకర్ష ఛందస్సు, కవినర 

గారుడము, కవిరాజ గజాంకుకము, వాచాంగ చూడా 

మణి" మున్నగునవి. గణపవరపు వేంకటకవిచే రచింప 

బడిన పెద్ద లక్షణ|గంథమగు “లక్షణ శిరోమణి” కంకును 

ఇది భిన్నమని వ్య క్రమగుచున్నది. ఈ గంథమున యతి 

(వాస విషయము మిక్కిలి విపులముగా నున్నది. పూరం 

అర్థబిందు [పానము మొదలయిన పెక్కు. నూత నాంళ 

ములు ఇందు గలవు. 

లక్షణ శిరోమణి :- ఇది గణపవరపు 

రచితము. ఇందు ఛందోచ్యాకరణాలం కార ములను గూర్చి 

తెలుపునట్టి పది యుల్లానము లుండినట్లు తెలియుచున్నది, 

ద mw 
వంకటకవి 

కాని. అన్నియు లభింవలేదు. అయిదుల్లానములు 

మాతము ళో ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు” వారికి 

లభించినవి. (పథ మోల్లాసమున మహాకావ్య సరూప 

మును, ద్వితీ యోల్లానమున వేంకశుశాం|ధ నిఘంటు 

వును, తృతీయోల్లాసమున ఆంధ శౌముదీయు, చకు 

ర్థోల్లాసమున ఛందో విషయమును, పంచమోల్లాస 

మున రేఫ ఆకార నిర్హయమును గలవు. (వథమా 

శ్వాసము యొక్క చివరనున్న గద్యమందు (గ్రంథకర్త 

పేర్కొన్న బహుళాంశములుగల ఇతర [గంథ భాగము 

దురదృష్టవళ మున లభింప లేదు. ఆం(ధ వాబ్బయము 

నందలి లఅవణ [గంథ ములలో ఈ లకణ శిరోమణి 

ద్వయము ఛందో వ్యాక రణములను గురించి సమ్మగ 

ముగా తెలుపుచున్నది. ఈ [గంథక_ర్తలు (క్ర శ 17వ 

శతాబ్దముచవారు. అయినను అపూర్వములయిన |పొచీన 

(గంథముల నుద్దరిం చీరి. ఇవి ము|దింపబడిన చో ఆంధ 

వాబ్బ్యయమున నూతనాంశము శెన్నియో ఛాషాసేవకు 

లకు తెలియగలవు. పరిషత్స్చు స్తక ఛభాండాగారమువారు 

మరికొన్ని లతణ| గంథములను పట్టికలో నిచ్చియున్నారు. 
వాటిలో ముద్రిత ములు, అము[దితములును గలవు. 

సంగవావిజ్ఞానముకొర శై వాటినిగురించి తెలిసికొందము. 

'సకల లక్షణసారసం[గహము := ఇది కొన్ని [గథంముల 

సంపుటి. ఇందు ముఖ్యముగా రత్నాకరము గోపాల 

కవి (పణీతమైన “సకల లతణసార సంగ్రహము" గలదు. 
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ఆంధ్ర లక్షణ[గ్రంథములు 

ఇందు రాజన లంద చరితము, కమలాకర చరిత్రము 

అంబాల భాణము మున్నగు నపూర్వ [గంథ ములనుండి 

పయోగములు గై కొనబడినవి. ఛందోలకణములు 

సులతణసారమునుండియే |గహింపబడినవి. ఈ కవి (కీ. థ్, 

1680 తరువాతీ వాడని పరిశోధకులు తలచుచున్నారు. 

సుకవి కర్ణామృతము : ఇడి “కౌలూరి ఆంజ నేయకవి 

రచితము. దీనికి 'కుకవికర్ల కఠోరముి అను నామాంత 

రము గలదు. ఇందు యతి పాస [వపకరణములుమా।త మే 

కలవు. గురు లఘు నిర్ణయము, గణవిభ జనము (గం థ*దిని 

తెలుపబడినవి. లింగమగుంట తిమ్మన్న కృత మైన బాల 

బోధచ్భందన్సునుండియు, చిత్రకవి పెద్దన (వాసిన లవణ 

సార సం్యగహమునుండియు లతణములు స్వీకరింపబడి 

నవి, ఈ కవి [కీ శ. 16 వ శతాబ్ది (పొంతము వాడని 

పరిళోధకు లూహించుచున్నారు. 

లక్షణమం౦జరి : ఇది నై షధము తిమ్మకవి (ప్రణీతము. 

వకాశ్వాసన (గంథము. ఛందోవిషయక |గంథ మైనను 
కొన్ని వ్యాక రణాంశ ములు సైత మిందు చేరియున్న వి. 

లక్యలకణములు స్వయముగా కవి రచించినవే, ఈ 

గంథము గరళపురిశ్వరున కంకితము చేయబడుటచే 

దీనికి “గరళపురీచ్చంది మను పేరు సైతము కలదు. 

ఈ గరళపురము మైసూరు రాష్ట్ర)మునగలదు. కవి ఆ 

[పొంతమువా డేయని విశ్వసీంపబడుచున్నది.“యతులును, 

గణములు, [పానము, లతులం బగు నంధివిధము లతర 

ఫలముల్ ,. వితతాం[ధ మహిమ లెల్ల ను, జతురత వివరింతు 

సుకవిజాలము మెచ్చన్” అని కవిచేసిన [ప్రతిజ్ఞ వలన 
మనకు (గంథస్థ విషయములు ఊహింప వీలగుచున్న వి. 

ఇతడు ఇతర లాకుణికులకంజు విలతణ ముగా ఏబది 

యతులను బేర్కొనియున్నాడు. విషయము పకీభవించి 
నను యతుల"పర్లు [కొత్తగా నున్నవి. “శుద్దన్వర యతి, 
గూఢన్వర యతి, బుత్వహిత యతి, [పకారసంధి యత్తి, 

తద్భవయతి, చిత్రయతి, శకంధు యతి, ఆదేశ యతి, 

సహార్థ యతి, చతుర్థివిభ_క్రి యతి, పంచమీవిభ క్రి యతి, 
(పభునామ యతి, సంయుకోష్మ సహార్థయతి” ఈ రీతిగా 

ఏబదియు [కొ త్త పేర్లతోనున్నవి. ఇదియును అము|దిత మే. 
_ కవితాలక్షణసారము : రామయకవి దీనిని రచించెను. 
ఇది ఏడధ్యాయముల అము[దితగంథము. కవిచించా. 

మణి మొదలగు లఅతణ[గంథ ములనుండి ఉదావారణ 

ములు |గహింపబడినవి. భోగావళి, విరుదావళి, గుణా 

వళి, చక్రవాక, చతుర్శ[ద, చతురంతర, చౌళో త్తర, 

త్యాగఘోష, జయఘోష మొదలయిన రగడలకణము 
లును, లత్యుములును సంస్కృ తాం|ధములలో రచింప 

బడినవి. ఈకవి హరితనగో తుడు. తండి పేరు అనంతయా 

లక్షణదీపిక : ఇది గొరనవిరచితము. నవనాథ చరి 

[తము మున్నగు ద్విపద కావ్యములను రచించిన గార 

నకు ఈలత్షణదీపి కా క్ష ర్రయగు గొరనకు సంబంధ మేమేని 

గలదా అను వివయ మింకను బరిశోధకులు నిర్ణయింప. 

వలసిన విషయముగా నున్నది. “గౌరన లతణదీపికొ 

అను పేరుతో నధికముగా చాటు[పబంధ లక్షణములను 

చెలుపునట్టి మరియొక సంస్కృత గంథ పతి యున్నట్లు 

పరిషత్సు స్తక భాండాగారపట్టిక తెలుపుచున్నది. ఈ లక్షణ, 

దీపికయందు ఐదు పరిచ్చేదములు గలవు. అక్షరములు, 

వాటి కుభాళుభ ఫలములు, వర్థాధి దేవతలు, రూత్షన్నిగ్ధ 

వర్షవిచారము, గణములు, గణాధిదేవతలు, వాటి శుభా 

శుభ ఫలములు, నక్ష[తములు, రానులు, మాతృకార్చన 

మున్నగు నంళము లిందు కమముగా చర్చింపబడీనవి, 

(గ్రంథము పద్యములు, ళ్లోకములు, సంస్కృత వాక్య 

ములు కలిగి యున్నది. 

కావ్యచింతామణీ ; “రవిచింతామణి, శరా వ్యా ను 

శాసనము” అనునవి దీనికి నామాంతరములు. వెల్లంకి 

తాతంభట్టు దీనిని రచించెను. తాతంభట్టు “సాహిత్య 

చక వర్తి”, “అష్ట భావాపకియా లబ్బవర్టుడు” అని అతడు 

(వాసికొన్న పద్యమువలన తెలియుచున్నది. కావ్యచింతా 

మణియందు “దోపొధి కారము, [పాసాధి కారము, భాషా 

లకణాధి కారము” ఈరీతి విభాగము కలదు. పావులూరి 

మల్లనగణిత ము, భాసన్కరరామాయణము, అనంతుని 

ఛందము మొదలయిన [గంథములనుండి లత్యలవణ 

ములు [గహింపబడినవి. ఇదియు అము|దిత మే. 

కవిసర్పగారుడము : కాచన బసవన దీనిని రచించెను. _ 

“ఇతి | శ్రీమన్నందవరకుల కలశపారాచార - ఆ త్రేయస 
గో[త పవి|త, సుజనవిధేయ, కుకవికా[ద వేయ వైన 

శ్రేయ, కాచన బసవననామధేయ [పోక్త శ్రీగిరి మల్లి 

రిషీ 



కార్జున నామభేయాంకితంవై న కవీసర్పుగారుడంబున 

గణాతర ఫలంబన్నది (పథమాళ్వాసము" ఇత్యాది గద్యము 

లచే ఈ కవినిగురించిన యంశములు శెలియుచున్న వి. 

ఈ [గంథమునందు గణాతర దేవతా ఫలాదివిషయ 

ములు, ఛందశ్యా(న్ర్రము, మంత శాస్ర మనదగినంత గా 

'తెలుపునట్టి పూజ్యాక మాదులు, వాటితోపాటు శృంగా 

రాది రసభావములు వివరింవబడినవి. యతుల ఉదాహ 

రణములతో ఈ తాళపత్ర[పతి ముగిసినది. " 

ఆనంద రంగరాట్బందము ; ఇది కనూూరి రంగయ 

[పణితము., నాలుగాశ్వాసముల (గంథము, (6 

చూడామణి” అని దీనికి నామాంతరము. “ఇది (శ్రీ మదు 

మామ పౌశ్వర కరుణాకటాత లబ్ది సాహితీ విభవ ధర్మ 

వెచ్చకుల జలధి కుముదమి త, 'వేంకటకృష్టార్య పుత్ర, 

విద్వజ్ఞనమి[త, కుకవిజనతాలవిత, ఆశ్వేల క మ్మెని యోగి 

కులీన లక్షణక వి కస్తూరి రంగయ (ప్రణీతంబయిన ఆనంద 

లకతణ 

రంగ చృందంబను లవణ చూడామణియందు సర్వంబును 

చతుర్థాశ్వాసము" అను (గంఛాంత గద్యము కవినిగురించి 

తెలుపుచున్నది. ఇది కేవల చృందో[గంథమనదగి యున్నది. 

సులక్షణ సారము: ఇది లింగమకుంట తిమ్మకవి విర 

చితము. కాని ఈ (గంథము వెల్లంకి తాతంభట్టు [పణేత 

మయినట్టు ము[దింపబడి నేటివరకును సులతణసార మన 

గానే తాతంభట్ట రచితమన్న విషయము పాఠకుల వాద 

యమున నాటుకొనిపోయినది. అది సత్యము కాదు. 

నులక్షణసారమును రచించినవాడు తిమ్మక వియే. వెల్లంకి 

తాతంభట్టు “కవిచింతామణిని రచించిన (పాచీన విద్వాం 

సుడు. తిమ్మక వి అర్వాచీనుడు. గత సంవత్సరమున 

వావిళ్ళవారు సులక్షణసారమును నంన్కరించి పునర్న్ము[ది 

తము గావించినారు. దానిమీద లింగమకుంట తిమ్మకవి 

చేరును ముద్రించి పూర్వము[ధణమున జరిగిన పొర 

పాటును పీఠికలో వివరించియున్నారు. “(రామా 

కుచ మండలీమిళిత , , =” ఇత్యాది పద్యములు మార్చి 
తాళ 

పత పరిశోధనమువలన లభించిన [కొ త్తపద్యములను 

గొన్నిటిని చేర్చి పూర్వు సులతణసారముకన్నను మంచి 

(పతినిగా సిద్ధము చేసినారు, 

అప్పకవీయము : కాకునూరి అప్పకవి ఈ్మగంథ మును 

రచించెను. ఇది నన్నయభట్టారక రచితమయిన “ఆంధ 

ళబ్దచింతామణి'ని ఆధారముగా గొని బహుళాంశము 

లను జేర్చి, కూర్చి రచించిన [గంథము. కవి యుద్దేళ మున 

నిది వ్యాకరణ [ప్రధానమయిన సమ్మగ లతణ[గంథ మే. 

కానీ ఛందోవిషయములు విపులముగా నుండుటయి, 

తదితర భాగములు తక్కువగా నుండుటయు, [గంధ 

మనంపూర్హ మగుటయు కారణములుగా ఛందో[గంథము 

గానే దీనికి బపుళ్యపచారము కలిగినది. 

ఆం ధళద్ద చింతామణి యందలి సంజ్ఞా, సంధి, 

తత్సమ, దేళ్య, [కియాపరిచ్ళేదములు అను ఐదింటిని 

విస్తరించి భాషా పరిశ్చేదము, వర్షపరిచ్చేదము, వళ్ళపాస 

పరిచ్చేదము, పద్య పరిచ్చేదము, సంధి పరిచ్చేదము, 

తత్సమ పరిచ్ళేదము, దేళ్య పరిచ్ళిదము, [కియా పరిచ్చే 

దము ఆను నామములతో ఎనిమిది ఆశ్వానములుగా 

రచించుటకు అప్పకవి యుళ్టేశించెను. కాని తత్సమ దేళ 

[కియా పరిచ్చేదములు [గంథ మునందులేవు, సంధి పరిచ్చే 

దము వరశే అయి చాశ్వాసములతో నే అసమ్మగముగా 

నీలిచిపోయినది. (పరిషత్స్పు స్తక భాండాగారమున నొక 

అప్పకవీయ తాళపత్ర (పతికలదు. అందు నంధి తత్సమ 

పరిచ్చేదములకు సంబంధించిన లత్యు లకుణములున్న వి. 

ఆ భాగము నేటి ముదిత [వతులందు లేనిది. అది అప్ప 

కవీయము యొక్క మిగిలిన భాగము కావచ్చునమో 

యని యూహించుటకు వీలున్న ది.) (గంథము పూర్తిగా 

రచింపక ముందే అప్పకవి దివంగతుడై యుండవచ్చునని 

_వలుపురు తలచుచున్నారు. కాని పరివషత్చు స్తక భాండా 

దే గారము పేర్కొన్న తాళపత్ర |పతినిబట్టి యూహించినచ్ 
రు 

అప్పకవీయము పూర్తిగా మనకు లభింపలేదేమోయని 

చెప్పుటకు వీలున్నది. ఉన్న [గంథములో వళిపాన, పద్య 

' పరిచ్చేదములుగల భాగము మిక్కిలి విస్తృృతమై ఉప 

యోగక రముగా నుండుటచేత ఇది ఛందో [గంథముగా 

(పచారమును గాంచుట నమంజసముగానే యున్న ది. 
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అప్పకవికి శాలివావానశకము 1578 మన్మథనామ 

సంవత్సర (శొవణ బహుళ అష్టమినాడు (క. శ, 1656 సం. 

ఆగషు లి వ తేది కా మేపలిలో నుండగా కల వచ్చి 
మ 

౧ 
| 

నట్లును, చింతామణికి విపులమగు వ్యాఖ్యానము [వాయ 

వలెనని స్వప్నమున కనిపించి విష్టుపు కవికి ఆజ్ఞ నిచ్చి 

నట్లును అప్పక వీయమున గలదు. అప్పకవి పలనాటిసీమ 



ఆంధ్ర లక్షీణ(గంథములు 

(గుంటూరుజిల్లా) వాడనీ ఇంతవరకు (వకటించిన 

విమర్శలయం దన్నిటను గలదు, కాని ఇటీవల (ప్రకటిత 

మైన “వ్యాన ముక్తావళి” అను |గంథమునందు డాక్టరు 

బూర్గుల రామకృ్ళహ్లా రావుగారు అప్పకవి [గామమును 

గురించి చర్చించి స్థల నిస్టశమును చేసినారు. వారి యఖి 

(పాయము. [పకారము “కాకునూరుి మా([చాజాదు 

రాష్ట్ర) మునందలి మహబూబు నగరము జిల్లాలో చేరు 

చున్నది. అంతేకాక నమువాబూబునగరము జిల్లా వేదుల 

[గాొమములో “కాకునూరు” ఇంటి పేరుగాగలవారున్నా 

రనియు, అప్పకవి తమ వంశీయుడై నట్టు వారు చెప్పు 

కొందురనియు  తెలియవచ్చుచున్నది. ఈ విషయము 

ఎవాదమును బలపరచుచున్న ది. 

అప్పకవి గొప్ప లత్య లవణ వేత్త. (పాచీనములై న 

[గంథముల నన్నింటిని పరిశీలించి, తత్సార 

భూతముగా అప్పకవీయమును రచించెను. ఆతడు తాను 

పరిశీలించిన పెక్కు. [గంథములను పేర్కొ నుటయే కాక 
[పథమాళ్వాస (వారంభమునందు లవణ (గంథ ములు 

లోప లతలు గలవనెను, అప్పకవి పేర్కొన్న |గంథము 

లన్నియు మనకు లఅభింపలేదు. వ్యాకరణాంశముల 

యందును, యత్తివిన్తృతి యందును నేటి విమర్శకులు 

కొందరు అప్పక విసిధ్రాంత ములను విమర్శించియున్నారు. 

మత భేదములు, విమర్శలు, నిరవధికములు గనుక మన 
కున్న ఛందో [గంథ ములలో క వి శాభ్యాసము చేయు 

అప్పక వీయము కల్పతరువువంటి దనుట నిర్వి 
వాదాంశము, 

1V బిభుంటువులు ౩= సంస్కృత భాషయందువలెనే 
తెనుగునందు పూర్వలాకణికులు కొందరు నిఘంటువులను 

లక్ణణ 

వారికి 

ఆంధ్రనామ శేషము : అడీదము సూరకవి ఈ నీఘుంటు 
వును రచించెను. ఆం|ధనామ సం(గవామునకిది పరిశిష 

ట 
రూవము. దానియందు చెప్పబడని తెనుగుమురుగు శబ 

(a) 'ములను కూర్చెదనని [(గంథకర్తయ చెప్పుకొన్నాడు. 

రచించిరి, అవియన్ని యు పద్యాత్ముకములు, కంఠన్థము | 

చసికొన్న వారికే వాటియుపయోగము, అవసరమువచ్చి 
నప్పుడు చూచుకొనుట కాధునిక నిఘంటువులవ ల అవి 

ఉపయోగింపవు, 

ఆంధ్రనామ సంగ్రహము ;:= ఇది పద్యాత్మక మై ఆం|ధుల 

జివ్వోరంగమున తాండవించునట్టి నిఘంటువు. “తెనుగు 
చెళ్ళరసికూర్చి" అని చెప్పుకొనుటచేత [గంథక రయొన 
వెడిపాటి. లత్మణకవి ఈ (గంథమును స్వోపజ్ఞ ముగ 
రచించెనని ఊహించుటకు వీలున్నది. 

సూరకవి 10వ శతాద్దివాడు ; లక్ష్ముణక వితత్చూర్వుడు. 

సాంబ నిఘంటువు := ఇది కన్తూరిరంగకవిచే రచింప 

బడినది, ఇతడీ గంథ మును గణపవరపు వేంకటకవి [పణీత్ర 

మెన నేంకకేశాం|ధమును బొంచి రచించి యుండునని 

విమర్శకుల యభి పాయము. ఆం[ధనామ సంగహము 

నందువలెనే దీనియందును దేవ, మానవ, స్థావర, తిర్యక్, 
నానార్గవర్గులు కలవు. కాని వేంక పేశాం ధమువలె ఇది 

(వెఢముకాదు. ఆం[ధనామ సంగహూము, ఆంధధనామ 

శవము, సాంబనిఘంటువు నను నీ మూడును ఎక్కు వ 

(పచారమును పొందిన నిఘంటు త్రయము. ఇవి మూడును 

కలిపియే ము[దితములగుచున్నవి. సె డిపాటి లత్మణకవి 
ఆంధనామ నం|గవామునేకాక “ఆంధ రత్నాకరము” 
అను మరియొక నిఘంటువును న తము రచించినాడు, 

అదియు పద్యాత్మక మే, గణపవరపు వేంకటకవిచే రచింప 
బడిన “ వేంక శుశాం|ధము” సాంబనిఘంటువుకన్న విపు 

లము, [పొఢము, నలతణమునై యున్నది. ఇతడు “దే 

యాం(ధ నిఘంటువు అను మరియొక నిఘంటువును 

గూడ రచించెను. పూనపాటి వీరవరాజు “ఆం[ధపదా 

కరము అను నొక వద్యాత్మక నిఘంటువును రచించెను, 

[చగడపు వారి కందము లొక కాలమున నిఘంటుజ్ఞూన 

మునకు ఉపయోగించునవియై (పచారమునందుండినవి. 

చౌడప్పసీనములు సయితము శెనుగువదముల నెరుక. 
పరచునవియై యొక నాడాం|ధుల బిహ్వారంగమున తాండ. 

వించెను. నుదురుపాటి వేంకటకవి రచించిన “ఆంధ 

భాషాక్షవము” ఉత్తమమైన |పొచీనాం[ధ నిఘంటువు. 
దీనికి అకారాది |కమములో పట్టిక తయారుచేసినదో 

ఎక్కువగా ఉపయోగపడగలదు. ఇది అమరకోశ 
పద్ధతిలో రచింపబడినది. మన పూర్వులు పద్యాత్మక 
ములుగా రచించిన నిఘంటువులలో ఇంతవరకు బేర 

న్నవి మనకు లభించినవి. వీటిలో ముదితములు, అము 

[దితములును గలవు. ఇక మనకు లభింపక ఎన్ని కాల 

గర్భమున గలిసిపోయెనో తెలియదు. నిఘంటువు వి 
యె 
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లన్నీయును పద్యాత్మకములై, పర్వాయవదములకు 

మా[తమే తెలుపుచున్నవి. 

ఈ కాలమున ఆంగ నిఘంటు పద్ధతి తెలుగునందును 

అనుసరింవ బడుట చేత (పాచినాంధధ నిఘంటువులను చదువు 

వారు బహున్యల్ప సంఖ్యాకులు. న పిన పద్ధతికి నూర్గదర్శక 

మైన మొట్టమొదటి తెలుగు నిఘంటువును విలియంటబౌను 

అను నతడు 1807 లో “A Vocabulary of Gentoo 

and Telugu” అను పేరుతో (ప్రకటించెను. అకారాది 

వర్లకమమున వెల్వడిన తెలుగు = ఇంగ్లీషు నిఘంటు 

వులలో ఇదియే మొదటిది. ఆనాడు తెలుగుచేళములో 

వ్యవహారమునందున్న పెక్కు శబ్దములు అనగా తెలుగు 

ఇంటను, బయటను వాడుక 

చేసెడి పదములేకాక కోర్దుకచ్చేరీలలో వ్యవవోరరీతిగా 

వాడుకొ నెడి పదములుకూడ ఇందున్నవి. మరియు ఉప 

యోగ సరణి ఎక్కువ స్పష్టముగా తెలయజేయ బడినది. 

ఇందు “అ” "ఆ లతోగల పదముల తరువాత 

రముతోగల పదములే యున్నవి. ఇ, ఈ, ఎ, ఏ లతో 

నుండవలసిన వదములు యి, యీ, యు. మే లతోను; 

ఉ ఊ, ఒ ఓ లతో నుండవలసిన పదములు వు, వూ, 

వొ, వో లతోను;ు బుకారముతో నుండవలసినవి, రుకా 

రముతోను ఆయా స్థలములందున్న వీ. ఇద్ వ్యవవోరము 

నందలి ఉచ్చారణ పద్దతిని అనుసరించియున్నది. 

ఈ విలియంబౌను నిఘంటువు వెనువెంటనే ఎ. డి. 

కాంబెల్ రచించిన ఇంకొక “తెలుగు.ఇంగ్లీ షు” నిఘం 

టువు 1810 [పాంతమున వెల్వడినది. ఇదికూడ అంతగా 

చెప్పదగిన సమ గనిఘంటువు కాదు. ఇవి తెలుగు నభ్య 

సింపదలచిన ఆంగ్ల విద్యావంతులకుమా తము ఉప యోగ 

పడును. ఇంగ్సీషురాని తెలుగువారి కుప యోగపడునట్టుగా 

"తెలుగు-తెలుగు నిఘంటువును అకారాదిగా మొట్ట 

మొదట రచించినవాడు మామిడి వెంకయ్య. ఇతని 

“అం ధదిపిక* 18468 లో ము[దితమయినను 1816లోనే 

రచింపబడినదట. (శ్రీ చుండూరి రంగనాయకులు శేష్టి 

రచించిన 'ఆంధధదీపిక* మరియొకటి గలదు. ఇది శాలి 

వావాన శకము 1771 లో అనగా కీ. శ, 1049 లో 

ము|దితమయినది. ఇవి శెండును భిన్నము లగునో, కావో 

తెలియదు, 

వారు సాధారణముగా 

క్రకా 
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ఈ నిఘంటువుల పిమ్మట సి, పీ, బాను నిఘంటువులు 

(పకటితములయినవి (155 25కు, ఈతడు వై ఇద్దరు 

సధికుడు. తెలుగుభాషలో 
అపారమయిన కృషిచేసిన తుడు. 

తుల సాహాయ్యముతో ఆత గ్ 

ఇంగ్లీషు? అను రెండు పద్దనిఘంటువులను 

అంతే కాని 

పాళశ్య్మాకుంలకంకు ఎకువ త్రక్య్టాలికం ఎక్కు వవిద్యా 

డి 

F ~ $ డు 

కెనుగుభాషయందు వ్యవహారములోనున్న 

హిందూస్థానీ, ఆంగ్లము, తమిళము, మఠాఠ మొదలగు 

భాషలకు చెందిన పదములను కూర్చి, మిక నిఘంటు 

వను చేర ఇంకొక నిఘంటువునుకూడ రచించెను. 

కెలుగు.ఇంగ్లీషు నిఘంటువునందు తెలుగు పదము 

లకు ఆంగ్లారములే కాక, తెలుగు అర్థ ములుకూడ ఒనగ 

బడినవి. శజ్దార్థములను స్పష్ట్రముచేసెడి లోకో క్తులను 

పూర్వకవి (ప్రయోగ విశేషములను చక్కగా వివ 

రించెను. ఇట్లు ఈ నిఘంటువును రచించి. 

ఆం|ధభావకు మహోవశకార మొనర్చినాడు, ఈ నిఘం 
సి పి, [బ్రౌను 

టువే తరువాతి ఆంధ నిఘంటువుల "కెం కనీ ఉపయోగ 

వడినదనుటలో అతిశ యో క్రి లేదు. అంశేకాక బూజుపట్టి 

చెదలపాలగుచున్న పెక్కు [పాచినాంధ |గంథములను 

[పకటించిన ఖ్యాతియును [జౌనుకే దక్కినది. 

చిన్నయసూరి నిఘంటువు: సు నిఘంటువులలోని 

లోపములను తొలగించి వండితాద రణ పా[తమయిన నమ 

[గాం|ధ నిఘంటువును సమర్థతతో రచించుటకు పరవస్తు 

చిన్నయనూరి సమక్థశును. కాని, పదములయొక;_ వటి 
లు ౮ "టి 

కను తయారుచేయువర శే చినయసూరిజీవిం చియుం డెను. 

[పతి పదమునకును, (పతియర్థమునకుమ నిర్హారకము 

లయిన |ప్రయోగములను మాత మే ఇతడు సేకరించు 

టకు మొదలు సెజును. ళబన్వరూప నిర్ణ యమునకుకతోడ్చడు 
లు ఈ 3) 

యతి,పాసాదులందు వాడబడిన (పయోగములనే నూరి 

[(గహించెను. ఈ ఉత్తమ నిఘంటువు పూ రియైయున్న చో 

ఆం|ధభావకు మహోవకారము జరిగియుం జెడిది. 

శబరత్నాకరము : (శ్ర బహుజనపలఠి. సీతారామా 
యు య 

చార్యులుగారు దినిని 1885లో [పకటించిరి. చిన్నయ 

సూరి నిఘంటువు యొక్క మహో[పారంభమునుగాంచి అది 

పరిపూర్తి యగుటకు బహుకాలము చెల్లుననియు, పరి 

పూర్తి అయినను అందు శెనుగుపదములు మాత మే న్ 



ఆంధ లక్షణ(గంథములు 

చేర్పబడియుండుట చేతను విద్యార్థుల సనవోయార్థము వారి 

యువయోగమునకు చాలునంతటిదిగాను, ల ఖ్యూపవిరుద్ధ ము 

గాను ఉండునట్లు శెనుగుపదములతోగూడ తద పేతీతము 

లయిన సంస్కృత పదములను "జేర్చి అకారాదిగా ఈ 

నిఘంటువును రచించుచున్నట్లు వారేపేర్కొనిరి. ఇంతకు 

పూర్వమందున్న సర్వాం నిఘంటువులును పిరికి ఉప 

యోగపడినవి. | పొమాణిక మును, సంపూర్ణ మును అయిన 

ఆం| ధనిఘంటువు ఇప్పటికిని ఇది యొక్కటియే. 

వై కృతదీపిక : ఇదికూడ (శ్రీ బహుజనపల్లి సీశ్రా 

రామాచార్య కృత మె. ఇది క. శ, 1900లో మూడవ 

ము దణము పొందినది. ఇందు అకారాది [కమములొ 

నున్న 9 400 వికృతిపద ములకు అర్థములును, ఆద్య 

(పకృతులగు సంస్కృత పదములును (వాయబడినవి, 

శబ్దర త్నా క రము కూడ సమ్మ గముకాదనియు, ఇంకను 

తెనుగు శబ్దములును, అవసరమైన సంస్కృత శబ్దములును 

మిగిలియున్నవనియు (శ్రీ వీశేశలింగము 

మున్నగువారు తలచిరి. ఇట్టి తలంపుతో నే శబ్దరళ్నాక 

రము తరువాత మరికొన్ని నిఘంటువులు చిన్న వియును, 

"పెద్దవియును బయలుదేరినవి. 

ఆం|ధ్రవాచస్పత్యము: కొట శ్యామల కామశా,స్తిగారు 

ఈ నిఘంటువును రచించి (వకటించిరి. (1884_.1940 

మధ్య) పర్యాయ పదాత్మక పద్యరూప నిఘంటువులు, 

నానార్థ నిఘంటువులు, అకారాది శబ్బ క్రమముతో 

రచింపబడిన ఆధునికనిఘంటువులును (పత్యేక మొక్తూక్ట 

గుణము కలవగుటచేత ఆగుణములన్నియు గలిసివచ్చు 

నట్లును, విశేషార్థములు, వ్యుత్పత్తులు తెలియునట్లును 
ఇది రచింపబడినది. ఇది ఆధునికపద్ధతిలో నున్న సమ్మగ 

నిఘంటువు, 

సూర్యరాయా౦ధ్ర నిఘంటువు: 1911 వ సంవత్సర 

[పొంత మున స్థాపిత మైన ఆం|ధసాహిత్య పరిషత్తు ఆధ్వర్య 

వమునను, శ) పీ ఢి కాధీశుని జాదార్యముతోను ఈ 

నిఘంటునిర్మాణము |పారంభ మైనది. ఆం ధ చేశ మునందలి 

అనేక సు పసిద్ధ పండితుల దిర్హ కాల విశేష పరిశమకు 

ఫలితముగా 1986-44 మధ్య ఈ నిఘంటు సంపుటములు 

నాల్గు [పకటితములైనవి, “అ' మొదలు “(నస్థిమాలి 

అను పదము వరకును ఇది ముదిత మైనది. ఇది పూర్తి 

పంతులు 
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యగుటకు ఇంకను మూడు నంపుటములు [పకటితములు 

కావలసియున్న వి. 

ఇది చాల శాప్త్రీయమగు పద్దతిలో నిర్సిత 
నిఘంటువు. విల నంకవరకు నమాకూర్ధకములన క్ 

ళము, కన్నడము మొదలగు భాపాపదములుకూడ 

నొనగబడినవి. ఒకే పదమునకుగల భిన్నార్గములను వివ 

రించుచు [ప్రయోగములు ఉదాప్చాతములై నవి. జయంతి 

రామయ్య పంతులుగారు దీనికి సంపాదకులు. పిమ్మట 

డాక్టరు. గిడుగు సంపొదకత్వమును 

వహించిరి. 

వావిళ్ళ నిఘంటువు := సూర్య రాయాం ధ నిఘంటువు 

సీతాపతిగొ రు 

సెక్కు సంపుటములలో నుండుటచెత అందరకును అందు 

బాటులో నుండవలిన చెడి ఉద్దేశముతో వావిళ్ళసంస్థవారు 

దీనిని (ప్రకటించుటకు పూనుకొనిరి. ఆదిలో దీనిని రెండు 

నంపుటములుగా ముదింప దలపెట్టిరి, కాని ఇప్పటిశే ఇది 

మూడుసంపుటములుగా ముద్రిత మైనది. ఇందుకూడ “అి 

మొదలు “(నస్థిమాలి' వరకు మొత మే పదములుకలవు, 

ఇది ఇంకను రెండు సంపుటము లై నను పట్టును. సూర్య 

'రాయాం[ధ నిఘంటు పద్దతి యే ఇందును అనుసరింపబడీ 

నది. అందులేని కొన్ని [కొ త్తపద ములుకూడ ఇందుగలవు, 

అకారాది “ఇంచు” వరకును ఈ నిఘంటువును $ (శ్రీపాద 

లత్మీపతిశా(స్త్రీగారు రచించిరి. వారు పరమపదించుట చేత 

(శ్రి బులుసు వేంకశుశ్వర్లుగారు దీనిని పూ ర్తి చేసిరి. 

లక్ష్మీనారాయణీయము := దినిని (శ్రీ కొట లమ్మీనారా 

యణశాస్త్రీగారు రచించిరి (1907 లో [పక టితము), 

ఇది శుద్ధాం|ధపద నిఘంటువు. ఇందు అచ్చ తెలుగు పద 

ములకుమా త మర్థములు [వాయబడినవి. అచ్చ తెలుగు 

పదముల కర్గము నెరుగగోరువారికిని, అచ్చ తెలుగుపదము 

లేవియో 'ెలిసికొనదలచిన వారికిని ఇది యుపయో 

గించును. ఇదియు ఆధునిక పద్ధతి నిఘంటువే. 

ఆం(ధపద పారిజాతము : ఇది అకారాదిగా (ప్రయోగ 

సహితముగ [(వాయబడిన శుద్ధాం[ధపద నిఘంటువు. 

దీనిని (శ్రీ ఓగిరాల జగన్నాథకవి; (శ్రీ గురుజాడ 

(శ్రీరామమూర్తిగారలు రచించిరి; వారి మత్రులగు 

పిడుగు సుబ్బరామయ్య, మరికొందరుపండితులు దీనిని 

పరిష్కరించి 1888 లో [పకటించిరి. 



శబ్దార్థచం।|ద్రిక = మవోశకాభి నుజబ్బారాయ రచితము 

(1906 |పాంతము). శబ్దరశ్నాకరమునలేని కొన్ని 
శబ్దము థ్రీ నిఘంటువున గలవు. ఇందు చక్కని యర్థము 

లీయబడినవి. ఇది విద్యార్థులకు మిక్కిలి ఉపయు క్తము. 
శద్దారచింతామణి *- పైదరాబాదు రాష్ట్ర వాసి యైన 

తాటికొండ తీమ్మా రెడ్డి చేశాయి దీనిని రచించెను. కీ.శ, 

1906 లో ఇది ముదిత మైనది, (పతిపద మునకును నులభ 

మైన తెలుగర్ధము, దానితో పాటు ఉర్దుపదము దీనియం 

దుండును, _ శతెలుగుపదములకు ఉర్దుపదముల నెరుగని 

ఆం[ధుల ఉపయోగార్థ మీ నిఘంటువు రచింపబడినది. 

ఉదాహారణము. 

“అంతరాయము _ విఘ్నము - ఖలల్ 

అందక త్తి - సౌందర్యవతి - హసీనా.” 

ఇశ్తు [గంథమంతయు అకారాది కమముతో నున్నది, 
శంకరనారాయణ నిఘంటువు := ఇది ఇంగ్లీషు పదము 

లకు తెలుగర్భ ములను చెలుపు నిఘంటువులలో బహుళ 

[పచారమును పొందిన ఉత్తమనిఘంటువు. తెలుగు పద 

ములకు ఆంగ్లార్భనుల నొనగెడి నిఘంటువునుకూడ వీరు 

రచించిరి. 

ఉర్లు తెలుగు నిఘంటువు ;= హైదరాబాదు వాస్తవ్యు 

లయిన @) ఐతంరాజు కొండలరావుగారు ఈ నిఘంటు 

వును (వాసిరి, ఇంగ్నీ షుకు శంకరనారాయణ నిఘంటువు 

వలెనే, ఉర్ణుపదముల అర్ధము నెరుగగోరిన ఆంధ్రుల కిది 

మిక్కిలి ఉపయోగకరమైన నిఘంటువు. 

పారిభాషిక పదకోశములు := (శ్రీ తిరునుల వేంకట 

రంగాచార్యులు గారు పదములను సేకరింపగా (శ్రీ “కాళీ 

నాథుని నాగేళశ్వరరావుగా రీనిఘంటువును [బకటించిరి. 

ఆంగ్రమునందలి వివిధశా(న్త్రుములకు సంబంధించిన ఇంగ్లీషు 

పదములకు శెలుగర్భము లీయబడినవి. దిగవల్లి వెంకట 

శివరావుగారును ఒక  పారిభాషికవద నిఘంటువును 

(వాసిరి. ఇందు వ్యవ వోరకోళము, శాత్రుపరిభామ అను 

రెండుభాగములు కలవు... 

విద్యార్థి కల్పతరువు :. (శీ ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి 

గారు దీనిని రచించిరి (1986 |పాంతమును). దీనికి 

వారే “ఆం[ధభాషా విషయ నర్వస్వము* అను ేరిడిరి. 
ఇది అతిశయోక్తి కాదు. ఇది ఆంధ విద్యార్థిలోక మునకు 

ఘే 

అత్యంతోప కారి యగుటయేకాక పండితులకును సహాయ 

కారి కాగలదు. (శ్ర శాస్త్రిగారు “శబ్దార్థ దీపిక అను 
మరొక తెలుగు = తెలుగు నిఘంటువును కూర్చిరి (1956). 

దీనిలో శబ్దముల రూపాంతరములును వివిధార్థములును, 

పర్యాయ పదములును, ఇయ్య బడుట యేగాక సంస్కృత 

న్యాయములు కూడ విశేషముగా చేర్చబడి సులభ రితీని 

అర్థవివరణము గావింవబ డెను. 

వెంకట నుబ్బారావుగారు 

దీనిని రచించిరి. ఒక తెలుగుపదమును [గహించి దానికి 

నరియెన కన్నడము, తమిళము, హిందూస్తానీ, ఇంగ్లీషు 
పదములు చేర్చబడినవి. ఐదుభావలు ఒకేసారి నేర్పుకొను 
టకు ఉపయోగించునట్టి చిన్న నిఘంటువు. దీని రెండవ 
భాగమున ఇదేవిధముగా వాక్యములుసైత మైదుభావ 

లలో నీయబడినవి, ఇట్టిదే “షడ్భాపామంజరి” యును 

కలదు. దీనిని వెమ్ట వార్డు అండ్ కంపెనీవారు (ప్రచు 

రించిరి. వై ఐదుఖాషలకు తోడు మరాఠీ భాషాపదములు 

కూడ ఇందున్నవి, 

గెలిటి కెలుగు నిఘంటువు: అసి స్థింటుక లెక్టర్లు, యువ 

కోద్యోగులు, మిషనరిలు, వ్యాపారస్థులు మొదలగువారి 

ఉపయోగార్థ మిడి (శ్రీ ఎ. 7లిటి అను సివిలుసర్వీను 
ఉద్యోగి చేత రచింపబడినది (1988). ఇందు తెలుగు వద 

ములకు ఆంగ్లార్లము లీయబడినవి. శెలుగువదములు 

రోమను లిపిలో [(వాయబడుటయు వ్యవవోరమునందు 

లేని పదములను విడిచివేయుటయు ఇందలి విశేషములు. 

తెలుగు సామెతలు : దీనిని కెప్టెన్ కార్ అనునతడు 

రచించెను. 1185 తెలుగు సామెతలను అకారాదిగా 

కూర్చి, వాటిని ఆంగ్లమున వివరించియున్నాడు. తెలుగు 

సామెతలకు సమానార్థక ములయిన లాటిన్, రోమన్ 

మొదలగు భావలయందలి సా మెతలనుగూడ తరచుగా 

పేర్కొ నెను. [గంథాంత మున వివి సంస్కృత న్యాయము 

లను గూడ ఆంగ్లమున వివరించియున్నా డు. సంస్కృత 

న్యాయములనుగూర్చి డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణ 

రావుగారు ఒక |గంథ మును; కూచిభొట్ల నరసింహశాస్త్రి, 

ఘట్టి లక్మీనరసింవాశ్యా స్త్రి) కలిసి ఒక [గంధమును [పక 

టించినారు. కెలుగు సామెతలను తెలుగునంచే వివ 

రించుచు (శ్రీ మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి యొక చిన్న 

పంచభాషి ;:= రెంటాల 
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ఆంధ్ర లక్షణ[గ్రంథములు 

[గంథమును, శ్రీ నాళం కృష్ణారావు మరియొక [గంథ 

మును (పకటించియున్నారు. 

ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వ ములు := ఇవికూడ నిఘంటువుల 

వంటివే అయినను విషయవి స్టృతినిబట్టి పిటిన్సి (పత్యేక 

జాతిగా [గహింపవలనియున్నది. పాశ్చాత్య దేశములందలి 

విజ్ఞుననర్వనస్వములు (Encyclopaedias) ఈజాతి (గ్రంథ 

ములకు మార్షదర్శక ములై నవి, 

ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము := ఆం[ధవాబ్బయ ములో 

ఇది మొట్టమొదటి విజ్ఞానసర్వస్వము. (శీ కొమక్షైజు 

వేంకటలత్మణరావుగారు, వారిమి(త్రులును కలిసి దీనిని 

రచింప |పయత్నించిరి. |పథమసంపుటము 1915 లోను; 

ద్వితీయ, తృతీయ సంపుటములు 1916.17 లలోను 

[వకటితములై నవి. ఈమూడు సంపుటములందును “అ” 

విషయము నమ్మగము గాకున్నను [పాచీన [(గంథము 

నుండి "అహి*వరకును అకారాది. కమణికలోగల పదము ' 

లకు నంబంధించిన వ్యానములుక లవు ; నాల్ల వనంపుట 

మునుఆం|ధనంపుటముగ [పకటింప [పయత్నము చేయు 

చుండగా, 1928 లో లత్మణ రావుగారు చనిపోయిరి, 

అంతటిత్రో ఈ మహా త్తరకార్య మాగిపోయినది. దీనిని 

పునరుద్దరింపవ లెనను తలంపుతో, [పథను ముద్రణ పతులు 

కీఘ కాలమున శే అలభ్యములగుటచే, శ) కాశీనాథుని 

నా గెశ్వరరావుగారు ఈమూడు నంపుటములను శెండుగా 

భాగించి నూతనాంశముల న నేకములచేర్చి రెండుసంపుట 
ములుగా 1982, 1984 లలో (పకటించిరి. పిమ్మట 

నా గేశ్వరరావుగారి మరణముతో ఈ ద్వితీయ [పయత్న 

మును నిలిచిపోయినది. విశ్వవిజ్ఞానమును భారతీయ 

దృక్పథ మునుండి సందర్శించి వివంంచుటయే దీనిలత్య ము. 
ఇది అసమ్మగ మైనను ఉన్నంతలో ఆం|ధులకు కల్పవృతము 

వంటిది. 

పురాణనామచంద్రిక : దీనిని రచించినవారు ఎనమం డం 
వేంకటరామయ్యగారు. ఇది (పాచీన ఆం|ధ| గంథ పఠన 

మందు అభిరుచిగల విద్యార్థులకును, ఉపా ధ్యాయులకును 

తోడ్చడుటకు ఉద్దిష్ట మైనది, ఇందు హిందువుల చేవతలు, 

సిద్ధపురుషులు, రాజులు, తీర్ణయా| తాస్థలములు, పడ్డర్శ 

నములు మున్నగువాటిని గురించిన విశేషములు వీవరింవ 

బడినవి. పురాణములందలి (పథాన పురుషుల వంశవృ క 

ములుకూడ అనుబంధముగ ఇందు చేర్చబడినవి. ఇందలి 
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అను చగువు వారికి మిక్కిలి ఉపకరించునదిగా నున్నది, 

దేవతలు, బుషులు, రాజులు, కవులు, దేశములు, పటణ 

ములు, నదులు, (గంథములు, మతాచార చ్యావహోరిక 

పదములు మున్నగునవి ఇందు అకా రాది కమమున కాన 

నగును. పురాణగాథలను వివరించు [గంథ ములలో ఇది. 

మిక్కిలి (పొచీనమయిన దనవచ్చును (సం. |క్రీ. శ. 1879), 
పూర్వగాథాలహరి : దీనిని @) వేమూరి (శ్రీనివాస 

రావుగారు రచించిరి. దీని రచన 1917 లో [పొరంభ 

మయినది. ఇది 1926 నాటికి పూ ర్తియై ముదిత మైనది. 

[పారంభమునుండి అంతమువరకును అనన్యనహవోయు లై, 

పదునెనిమిది పురాణములందును, రామాయణ భారళతాది 

కా వ్యతివోనములందును గల కథల సా రాంశములను 

సేకరించి అకారాది క్రమములో ఆయాసామముల [కింద 

వివరించియున్నారు. ఇది మిక్కిలి ఉపయోగకరమైన 

[(గంథము. 

ఆంధ్ర విజ్ఞానము :. “దేవిడి? జమీందారై న [శీ పసాద 

భూపాలుడు దీనిని పడు నంవుటములుగా రచించెను. 

దీనిము.దణము 1988 లో |పారంభమై 1941లో పూర్తి 
యెనది. విజ్ఞాన సర్వస్వములు సాధారణముగా పలువురు 

మేధావులచేరచింపబడి, ఒక వ్య క్రి చేత కోడికరింపబడును. 

కాని ఇది (శీ (పసాదభూపాలుని ఒక్క చేతిమీదుగానే 

ఆదినుండి అంతమువరకును (వాయబడి నంపుటీకరింప 

బడినది. ఇట్లు విశ్యతో ముఖ విజ్ఞానమయ మగు (గ్రంథ 

రాజమును ఒకవ్యక్తి రచించి పూర్తిచేయుట అత్యంత 

విశిష్ట విషయము. మనకున్న విజ్ఞాన సర్వస్వములలో 

ఇప్పటికి సంపూర్ష మైనది ఇది యొక్కటియే. 

ఆంధ్రసర్వస్వము :. దీనికి (శ్రీ) మాగంటి బాపినీడు 

గారు సంపాదకులు. ఆం[ధచేళశమునకును, ఆం|ధులకును 

సంబంధించిన అన్ని విషయములను అందించుటకు చేసిన 

[వపథమ[పయత్న మిది (1948). 

తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వము = “తెలుగుభాపా నమితి' 

(మదాస్సు వారి ఆధ్వర్యవమున ఈ తెలుగు విజ్ఞాన 

సర్వస్వము రచింపబడుచున్నది. ఇప్పటికి సంపుటములు 

(1) చరిత - రాజనీతి 1954; (2) భౌతిక - రసా 

యనిక శాసనములు (1955) అనునవి పకటితములై నవి. 
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సాధారణముగా విజ్ఞాన నర్యన్యములు అకారాది 

క్రమములో రచింపబడును. కాని విషయాను!కమణికను 

బట్టి విజ్ఞాన సర్వస్వ రచన నాగించి, ఒకటిత ర్వాత ఒకటిగా 

పం డెండు సంపుటములలో ఎల్లి (గంధమును ఇమిడ్చి 

[ప్రకటించుటకు సమితివారుపూనుకొన్నారు. “పతినంపుట 

మందును మొదటి శిండు మూడు వండల పుటలలోను 

ఆ సంపుటమునకు చెందిన విషయమును ఆమూలా[గము 

సంతి ప్పముగా తెలియజేసి తక్కిన |గంథమందు ఆవిషయ 

మందలి అంశములను సంప్రదాయ సిద్ద మైన విజ్ఞాన సర్వస్వ 

రచనావిధానమును అనునరించి, నిఘంటువులోని పద 

ములవలె అకారాది (కమమును పొందుపరచి వివరించి 

నారు. - అందుచేత ఒకొక్క సంపుటి ఒకొక్క పెద్ద 

విషయమునకు సంబంధిం చిన విజ్ఞాన సర్వస్వముగా తయా 

రగు చున్నది. ఈ విధానమువలన ఎవరి కేవిషయమందు 

అభిరుచియుండునో, వా రా విషయమునకు సంబంధించిన 

నంపుటమును చదువుకొనుటకు సౌకర్య మేర్పడు 

చున్నది. 

ప్రపంచదర్శిని = దీనినే Andhra Directory and 

year book అందురు. |పతినంవత్సరమును సంవత్సరాదికి 

నూతన ము|దణము వెలువడుచున్న ది. (ప్రఖ్యాత (ప్రపంచ 

విషయములు, ముఖ్యముగా భారతదేశ విషయములు 

విషయాను[కమణికలో వివరింపబడుచుండును. ఏ సంవత్స 

రమున కాసంవత్సరము నూత్న విశేషములిందు చేర్చ 

బడుచుందును. 

ఆంధ్రదర్శిని :. ఆంధ రాష్ట్రావతరణానంత రము 

ఆం(ధదేశమునుగూర్చిన సమ్మగ సమాచారమును ఏర్చి 

కూర్చి ఆం(ధ్ర| పజల కందించుట తన క ర్హవ్యముగా ఎంచి 

దీని (పచురణ మునకు విశాలాం|[ధ పచురణాలయము 

( బెజవాడ) పూనుకొన్నది. (విలు 1954.) 

శ్రే. న. శా. 

ఆంధలిపి పరిణామము :. “లిపి అను పదము 

నకు తెనుగున (వాంత అని అర్థము. [వాయు ఛాతువునకు 

కృదంతరూప మే “వాత”. (వాయు అనుదానికి “వా 

అనునది తొలిరూపము. ఇదివశై అను |దవిడథాతువు 

నుండి పుట్టినది. కావుననే తోడిభాపలగు తమిళమున 

“వం” అనియు, కన్నడమున “బరి యనియు, మల 
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యాళమున “వళి అనియు, దీనికి రూపములుగలప్పు. 

వీటిలో కన్నడమున “గల బక అనునది శెలుగున శేటికిలి 

వ్యవహోరమున నున్నది. “నీ కైచు బర్లు వచ్చినా $ అని 

|వశ్నించుట వరిపాటియె యున్నది. 

“వరై* అను మూలదవిడధాతువు తెలుగున “వా 

అయినది. దానికి రేయి [పభృతులవ ల జహ్పుంవచన 

[పత్యయము “లు చేర్చగా (వాలు అయినది. (వాత 

మూలమున భాషలోనున్న, అక్షరముల స్వరూపము 

మనకు గోచరమగును. కాబట్టి [వాలు అనగా అక్షరములు 

అను సంజ్ఞ 'యెర్పడినది. 

నేటి తెలుగు భాషలోని అవరములన్నియు గుండ 

దనము గలిగి అన్నియును పౌచ్చుతగ్గులులేక నె కేతీరుగా 

నుండి (వాతలో ముచ్చట గూర్చుచుండును. తెలుగు 

లిపిని చూచుట తోడనే యొశేరకమునకు జెందిన 

ముత్యము లేకసూ[తమున కూర్చ బడినట్లు మనోవారముగా 

నుండును. తెలుగు (వాతను మన సూర్వులొక కళగా 

పరిగణించిరి. దానిని తీర్చి దిర్దుటకు వారెంత యో పరిశ్రమ 

చేసిరి. వారి దృష్టిలో మనోవారములైన ఊహలను 

దాచుటకు తెలుగచరములు బంగారపు బరి౭ణలవంటివి. 

కావుననే గుండకత్తుగా వాటిని మలచిరి. ఈ అకర 

స్వరూపమునకు తగినశ్తు తెలుగుఖామయు మాధుర్య 

గుణమున మన్నన శెక్కినది. అక్షరముల తీర్కు భాష 

యొక్క. తీయదనము అవినాభావసంబంధము గలిగిన 
వగుటచే తెనుగు తీరు తీయములు గల భాషయెనది. 

“పేరును తీయముంగలుగు తేట తెనుంగను వాల 

పూలతో తెలుగు తల్లిని కవులు పూజించిరి. కీయదనము 

గలిగియుండుటచే వీనులకు విందు. కీరుదనము గలిగి 

యుండుటశకే కనులకు పండుగ. ఇట్లు (కో(శేం|ద్రియ, 

న్మశేం[దియ ములకు పక కాలమున నానంద మొదవించునది 

తెనుగుభాష. 

మనోవారమగు శెలుగులిపినిగూర్చి |పాచినకాలము 

నుండియు కవులు విశేషముగ (పళంసించియున్నారు. 

ఉ, (వా లివిగోం గనుంగొనుము 

వన్నియమీఅంగ [వాల కేమి నా 

(వాలు సుభారసాలు కవి 

"రాజుల కెల్ల మనోవారాలు వ 
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ఆం|ధలిపి పరిణామము 

[జాలు సరస్వతీ విమల 

చారు కుచా[గ సరాలు జూడ. జి 

(తాలు మిటారి మోహాన క 

రాలు నుతింవ6 దరం బె యేరికిన్. 

. అణిము త్తెముల సోయగము మించిన వాలు 

వరునతో నిరుగేల [వాయనేన్చి. 

జక్కన = విక్రమార్క చరిత 

(సిద్దనమం తింగూర్చి చెప్పినది.) 

. ఆణిము శ్రెంబులై యపరంజి మువ్వలై 

క నుపట్టు (వాల చెక్క_పు మెజుంగు 

(మించుపల్లి _ తెలుగు పొలువు.) 

, పన్లు వ్యటువయును ren 020 

వృద్ది [పియంబును ఏశద గతియు, 

. గీలు కొన (వాయనంబులు వాయ (వాయ, 

గొంకు కొనరులు చేతప్పు గొనకయుండు 

అలిత ముకా ఫలాకార విలననమున॥ 

పాండు 1.72, 

అని రామకృష్ణకవి వదా దిమం తి లేఖన నైపుణ్య 

మును (వస్తావించినాడు, 

ఇట్టి గుం[డమైన స్వరూపమును దాల్చిన తెలుగులిపి 

చరిత్రను పరిశీలించినచో నది తొలుత ' చతుర్మనముగా 

అనగా నేటి దేవనాగర లీపివలె నలుచదరముగా నుండిన 

(వాతనుండి పరిణామము చెందిన దని తెలియును. కాని 
ఈ సందర్భమున మొదట "లిపి? “వర్షము “అకరముి 

అనువాటి రూప నివృత్తులను . గూర్చి ఆలినికొనుట 

అపస్తుతము కాదు. 

లిపి ;. “లిఖతావర సంస్థాన లిపిర్లి భి రుఖ్యేస్త్రియా” 

అని యమరము. (ద్వి. కాం. తత్రవర్గొము 16.) దీని 
తెలుగు వ్యాఖ్యలో నిట్లున్న ది : ఇచ్చట లిఖితం అతుల 

సంస్థానం అని విభాగించి ఈ నాలుగుళబ్దములు లిపిశే 
'పేళ్ళని కొందరు, లిఖళతాతర విన్యా సే అనుపాఠమునందు, 

లిఖతా, లిపిః, లిఖిః = ఈ మూడును ను గాక. లిప్య తేఒన 
యాపతం లిపిః. లిభిశ్చ - ఇ. నీ, లిపి, ఉవచేసా. దీనిచేత 
పత్రము పూయబడుని గను. 0 లిపి, పా. లిపీ. లివీ. ఈ. సీ 
1,2, (వాయబడిన అక్షరముల .యోాశకారము . 

(శాత). 

చాటువు. 

em 

౭ 

తీత్యతరం” 

వర్ణము ఏ వర్ణో ద్విజాదౌ శుక్లాదొ న్తుతౌ వర్గంతు 

వాడతురే. 

(తృ. కా. నా, వ. 49) 
వర్ష్య లే వర్షయతీ చ వర్షం వర్షన్ను తొ; కా 

బడునది : “కొనియాడునది గనుక వర్షము. 

“వర్షస్తాల విశ షెస్యాద్ బవ్మాచశ్యే విశేవణే ; ; విలే' 

వనే కుశాయాంచి” ఇతి శేషః. 

అక్షరము :. “అక్షురంతు మోశే (శృ శా 
నా, వ. 4189.) మోతమునకును, అపిళ బ్రము వలన కాకా 

రాది వర్గ ములకును పర|బవ్మామునకును చెరు, “నక్షర 

తర సంరక్షణే చెడనిది గనుక అక్షరేము, 
“వరే ద్రహ్మణ్య క్ష రం ర్ట. "ఇతి శేవః. 

'పెవాటి వివరణము నీ 

నియాడ 

CRU 
దలు 

[కింద పొందువ రచుచున్నాను: 

ధ్వని “కరము నశించునది. బిపి అత రము స్థిరముగ 

నుండునది. ధ్యని అవర్ష్యము, లిపి వర్షము. ఇట్టు లిపినిబట్టియే, 
లిపి వచ్చినతరువాత నే 'అతరి లివి ' శబ్దములు భాష 

లోనికి వచ్చినవి. ఇట్లని మొదట లిపినూచకములు తరు 
వాత సాహ చర్యవుచే ధ్వనినూ చకములు కూడన య్యెను 
మొదట అవర్షమనగా అ కార్గ్షపువన్నె (రంగుతో వాయ 

బడిన [పతిమ యని యర్థము. తరువాత నది అకార 

ధ్వనిని కూడ నూచింవదొడ ను. వర్షపదము సంస్కృత 
భాషయందు “రంగు అను నర్థముగలది, అది [కమముగా 

జాతివాచకము, అక్షరవాచకము నయ్యెను. కొందరు 

ఎరగను, కొందరు నల్లిగను. ఉండగా వారిని వేరువేరు 

జాతులుగా నేర్పరచినందున “వర్ల” పదమునకు జాత్యర్థము 
నం|పా_స్హమయ్యెను. అతరములు నల్ల రంగుతో [వాయుట 

వలన బానికి వర్ల నామము వచ్చెను. లిపివాచకమెన 

వర్షపదమునకు వేరు వ్యుత్స త్తిలేదు. మొదట (వాసెడు 
వొటికి వర్ష ములనియు, చెక్కెడువాటికి అత రములనియు 

పేర్లు వర్పడియుండును. (క్రమముగా నవి సమానార్థక 
ములై లిపితోపాటు ధ్వనినిగూడ బోధింపదొడ "గను, లిపి 
పుట్టుటకు పూర్వము ఖామయందు ధ్వని సూచక వర్షము 

లెట్లు వ్యవహృతము లగుచుండె ననిన, న్వరములు అన్న 

| పద మీయర్థమున వాడబడుచుండె ననుట సమంజసము, 
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తరువాతి కాలమున నీ వదము అచ్ పర్యాయ మైనది. 

కాని సంగీతా (స్రుమున స్వరము అను పదము కేవలము 



ధ్వని పరముగనే యువయు క్రమగుచున్నది. దీనిని బట్టి 

వర్ణాకర శబ్దములు ఏనాడు థాషలోనికి వచ్చినవే 

ఆ నాటికి కొంత కాలమునకు పూర్వముననే ఆభావ గల 
దేశమునందు లిపి యుండియుండు ననుట స్పష్టము. 

లిపిచరిత్రానుబట్టి చూడగా మనబేశములో స్థూల 

ముగా రెండువిధములగులిపులు వెలసిన వని చెప్పవచ్చును. 

ఒకటి- ఖరోప్కి లిపి. ఇది కుడివై పునుండి యెడమవైపు 

నకు |వాయబడును. రెండవది (బ్రాహ్మీ లిపి, ఇది యెడమ 

నై పునుండి కుడివైపునకు | వాయబడును. ఈ రెండింటిలో 

[బాహ్మీలిపియే మన దేశమున బాగుగా వ్యాపించి [ప్రచా 

రములోనికి వచ్చినది. మనబేశమున (పృప్రథమమున లభ్య 

మయిన శిలాశాననములు అశోకుని కాలమునాటివి, 

అంతకుపూర్వ మే |జాహ్మీ లిపియందు కొన్ని పరిణామ 

దశలు సంభవించియుండును. వాటి చరిత్ర పూర్తిగా 

లిపియొక్క ఇ 

జేయుచున్న దని 
చో థె 

యూహించుట కవశకాక మున్నది, 

_త్తరాహిక భామలకు నంబంధించినది. 

మన తలుగుభామ దావ ణాత్యభావావళ్ల మునకు సంబం 
"మ. 

ధించినది. కాని ఈ భాగమునుకూడ తొట్టతొలుత గా కప్ 

బద్దము చయబడిన శాననములలో అకోకుని శాననములే 

(పాచీనతమములు, తర్వాత వెలసిన భిన్న ఖిన్న [పొంత 

అయితే, ఇది బి 

(> 

ములలోని శాసనములందలి లిపిని పికీలించిచూడగా 

చాకీళాత్యలిపులకు కూడ మొతృక అశోకుని శాన 

లిపియే యని వ్య క్షమగును. దీనినే మౌర్యలిపి అనికూడ 

నందురు. ఈ లిపుల పరిణామము ఈ [కింద . చూ 

ల 

వపబడినది : 

దాక్షిణాత 5 లిపులు 

కీ. పూ. 250 అశోక లిపి 

| | 
క్రీ శ. 100-200 గువో లిపి గు ప్ప లిపి 

| 

| | | 
కీ. శ, లిర0 చేర లిపి చాళుక్య లిపి వేంగి లిపి 

| | — 
కీ శ. 1000 పళ్చిమ చాళుక్య లిపి — పూర్వచాళుక్యలిపి పురాతన జావాలిపి 

| 
సంధికాలవు లిపి 

| | 
కీ. శ, 1800 హాళకన్నడలిపి (పాత శెలుగులిపి 

TT [ 
ఇప్పటి కన్న డలిపి ఇప్పటి తెలుగులిపి 

దాకిణాత్యలిపులకు అకశోకలిపియే మూలాధార (పాంతమునాటికి (పాత శెలుగులిపి 'యేర్పడినది. అప్పటి 

మనియు నిది (బాహ్మీలిపినుండి పుట్టినదనియు ముందు 

చెప్పియుంటిని. (పాచీన శా స్త్రములలోని కొన్ని పదము 

లనుబట్టి తెలుగుభావలో కీ.శ, శీక0 నాటికి లిపి యేర్పడిన 

దని చెప్పవచ్చును. దీనిని చేంగీలిపి అని అందురు, ఆలిపి 

[కీ శ. 900 నాటికి పూర్వ చాళుక్యలిపిగా వరిణ 

మించినది. (కీ. శ, 1000 [పాంతమున గల లిపిని సంధి 

కాలపు లిపి అని యనవచ్చును. ఆ వెనుక కీ. శ. 1800 

క్5్5్ 

నుండి నేటివరకు తెలుగులిపిలో మార్పు కలుగలేదు. 

మన  వాజ్భయచర్మిత ను బట్టి చూచినచో శేనాటి 

చోళుల శాసనములు వేంగి లిపిలోను, అద్దంకి, ధర్శవరము 

శాసనములు పూర్వ చాళుక్యలిపిలోను, నన్నయ కాలపు 

శాసనములు సంధి లిపిలోను కానవచ్చుచున్న వి. తిక్కన 

కాలమునాడు పూర్ణ పరిణతినందిన 'తెలుగులిపి కానవచ్చు 

చున్నది. తిక్కన కాలము మవొభారత రచనచే వాజ్మయ 



ఆం(ధలిపి పరిణామము 

పరిణామ దృష్టిలో మహాత్తరమెనది. లిపి పరిణామదృష్టిని 

గూడ నిదియొక _చర్మితాత్మక ఘట్టము. సలయన, ఇంత 
వరకు తెలుగు కన్నడముల..కొ కేలిపి యుండెడిది. అనగా 

నన్నయభట్టు ఉపయోగించిన లిపియం దేకన్నడ కవి తయపు 

వారి రచనలును [(వాయబడినవి.. తిక్కన కాలమున తెలుగు 
లిపి పత్యేక న్వరూపముచాల్సి ' కన్నడమునుండి వేరుపడి 
నది. కొంతకాలము; తెలుగు -కన్నడముల కొశేలిపి 

యుండిన శారణముననే నేటికికూడ . కొన్ని తెలుగు 

తాళషత (పతులు. కన్నడలిపిలో .. కోనవచ్చుచున్న వి. 

తిక్కన కాలమునాటి ' పాతతెలుగులిపి ' (శ్రీనాథుని 
కాలమునాటికి (రాత 'పరికరముల' 

సర్వాంగ నుందరమై ముత్యాలచాలువలె ముచ్చటగూర్చ 

సాగినది, వ పం 

తెలుగులిపి తొలుత నలుచదరముగ నుం డెడిదనియు, 
ఆ వెనుక గుం[డదనముకలిగి లిపిగా పరిణామము పొందిన 

కారణమున 

దనియు, ముందు చెప్పబడినది. దీనికి కారణము మన' 
(వాతసాధనములే యని ' చెప్పవచ్చును. మొదట - మన 
_పాతసాధనము' = శిల _ లేక రాయి. వీటివైని చెక్కబడిన 
(వాతల కే "కిలాశాననములు” అని "పేరు. ఇది శిలా 

యుగము లేకరాతియుగము యొక్క చివ్నాము. ఆశె ని 
రాగి రేకులు [పచారములోనికివచ్చి [(వాతసాధనములై నవి. 
ఇది లోహయుగము లేక ఇనుపయుగ చివ్నాము అని చెవ్ప 
వచ్చును. రాగిశేకులు [వచారములోనున్న కాలమున వే 

తాటియాకు [ప్రధానమయిన (వాతసాధనముగా పరణ 
మించినది. అప్పుడే చతుర[నముగా నుండెడు మన లిపి. 
గుం|డదనము చాల్చుచు వచ్చినది. 

శిలలమెని, రాగిశేకులనెని ఉలితో అతరములు 

చెక్కెడివారు. చతుర[సముగనుండు లిపిని అట్లు ఉలితో 
చెక్కుట సులభము - చతుర[సముగ నుండు లిపిలో అక్షర 
ములకు. తలకట్టు. అడ్డుగీతవ ల అనగా  “._” నిట్టి 
యాశకారముతో నుండును. తాటియాకు [వచారము 
లోనికి రాగానే వానికి . ఉలివలె. చివరభాగముననుండి 
కొంచెము పొడుగుగానుండు మరియొక | వాతసాధనము 
కావలసివచ్చెను. చానినే గంటము అందురు, గంటముతో 
తాటియాక్రుమీద (వాయునప్పుడు తలకట్టు గీతవలె 
| వాసినచో తాటియాకు . చినిగిపోవునుః కాబట్టి యవి 

'అని లిపినిగూర్చి తెలిపినాడు. 

గుం[డముగా [వాయవలసిన యావశళ్యకత్ర యేర్చడినది, 
దాసనిబట్ట అతరములకును గుం డదన మేర్చడినది. 

మన లిపిచరి[త్రను పరిశీలించినచో [త శ 10001050 
(వాంతము అనగా నన్నయభట్టూరకుని కాలమునుండి 
ఈ గుం[డదనము (వారంభ మైన ట్లాతని నంధమహపూడ్రి 
శాసనము తెలుపుచున్నది. 

తిక్కన కాలమునాటికి మన తెలుగులిపి గుం|డదనము 
చేత నొక విశిష్టత సంపాదించినది. దాతీ ణాత్యలిప్పలల్రో 
తెగుగునకు గల యీ విశేషమును, తిక్కన కాలమునాటి 

 కపియగు మంచన  కేయూరబావము చర్మితమున నిటు 
(౧౧ 

వ్య క్షముచేని యున్నాడు. 

కృృతవతియగు గుండ నామాత్యుడు “వాచకత్వము లేఖ 

నోచితంబును నం|ధలిపిరీతిగా నర్వ లిపులయందు, ఫణికి 
" భాలియు. దీ వభంగియు” [(వాయగలిగినవాడట (118). 

(శ్రీనాధుని కాలమునాటికి తెలుగులిపి, ఆయొకకళగా 
పరిగణిత మైనది. కుడియెడమల శెండు చేతులతోడను 
[(వాయగల (వాయసకాండు ఉం జెడివారు, జక్కన 

విక్రమార్క. చరిత్రలో 

“ఆత్మీయ లిపియట్లు లన్య దేశంబుల 
(ఆ I) 

లిపులను జదువంగ నిపుణుండ య్యె” (1-50) 
దల Fy థ్ CR @) క ర్హాట మహామవాళ్వర 

నచాసేవా [వధానో త్తమా 
నీ కస్తుత్యలిపి |క్రియానిపుణ పాణి 

ద్వంద్య పం శేరువో. (8-187) 

శక పరాయని యుగమున = లిపి వరిణతి చెందినది. లగి 
వొండురంగమావోత్మ్య్యమున రామక్ళషప్లక ఏ షై 

, ౬9 

“వకవ టువయును పరిపుష్టి తలకట్టు 

గుడిసున్న కియ్యయు నుడియు ముడియు 

నైత్వంబు నేత్వంబు నందంబు మందంబు 

గిలుకయు బంతులు నిలువు పొలుపు. 
_. నయము నిన్సందేహతయు నొప్పు మురువును 

" = (రచ్చివేసినయట్టు తనరుటయును _. 
పడ్వర్గశుద్ధియు జాతి యోగ్యతయును 

వృద్ధిపియంబును విశద గతియు." 

గలిగీ తెలుగులిపి కళాసంపన్న మెనది. 
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తా 
ఆంధధలిపె వికాసము 

సేటి మహౌర్వశిపి | రేనాటి |అద్దంకీ బెజవా నన్తేయనందం! తిక్కన 
తెలుగు లేక చోళులు - డ శాసనముల ఫూడి శాస | హ్రాత 

లిపీ అశోకశాసన। వేంగి చాళుక్య పూర్వ చాళు |నము- సంధి తెలుగు 
విపి, విపే, క్షలిప. కాలపు శిపి వి పే. 
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ల 
రేనాటి అద్దంకి చెజవాొ 

| చోతులు- డ శాసనము 
వేంగి చాళుక్తు లు పూర్వచాళు 

ప క్వ లిపి 

558 



లక 
అశోక శాసన 

లిపే 
వేంగి చాళుక్య 

లిపే 

'చొతులు- | 

దా 
అద్దంకిబెజవా నన్నయ 1 
డ శాసనములు, పూడి శాసన 
పూర్వచాళుక్తు ము- సంధి 

2 
మము కాలపు లిపే 
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ఆంధ్రలిపి పరిణామము 

తెలుగు లే ని చోళులు- |డ శాసనము ప 
పి అశోక శాసన | వేంగి చాళుక్వ 

ళ A 
లిపే. లిపీ . క్ 

వ 
స 
ఆగ 
లే) లం 

అచ్చులు 

(పాచీనలిపి వివరణము : (అతరవిన్యాసము పటమును 

చూడుడు.) 

అఆ := అకారచిహ్నము తలకట్టు. మొదట తలకట్టు 

గీత యిప్పటికం"టు వెడలుపుగను [హనముగను ఉండెను. 

అక్షరముల తలకు కట్టబడినవి లేక తగిలింపబడినవి కావున 

వాటికి “తలకట్టు” అని సేరువచ్చినది. ఈతలకట్టు కుడి 

వైపునకు పొడిగించి, కొన కిందికి వంచి వేసిన యెడల అది 

అకారచిహ్నామగును. నేటి లిపిలో ఈ వంపు నున్నగా 

మారినది. దీనికి తలకట్టు తిరిగి తగిలించిన 

మెనది. 

ఇ! వొల్లు లమీద వచ్చు ఇకారమునకు “గుడి? అని 

"పేరు. ఈే పేరున కనుగుణముగా పాచీనలిపిలో ఇకార 

చిహ్నము కేవల చకాకారముగ నుండును. ఫపూర్వమిది 

యక్షరమునకు. తగిలించినట్లు స్పష్టముగా. నుం జెడిది. 

నే డిది యతరములలో కలిసిపోయినది. 

ఈ :. ఇ చివ్నామునకు నెడమవై పున నార౦ంభించి 

గుడిచుట్టు నపుడు కొనల శెండింటిని గలుపవలసి వచ్చి 
నపుడు, అట్టు కలవక మీదికొన కొంచెము లోపలకు 

వంచిన యెడల నది *ఈి కారమగును. దీనికి “గుడిదీర్హ ము” 

అని పేరు, (పాచీనలిపిలో * ఇి వలె నిదియు గుడి మాకా 

రముగా నుండెను. ఆ వెనుక 'అి కార చిహ్నమగు 

“ఆి జాగ 

చతమముయునిపటులసే 

గురుతును నీవలావల చేర్చిరి, అది (క్రమముగా గుడి 

మధ్యనుండి [వాయు నలవా శ్చేర్చ డెను. 

ఉ :. ఉకారచిహ్నామునకు తెలుగులో “కొమ్ము” 

అని పేరు. ఫూ ర్యలిపిలో ఉకారచివ్నాము ఆవుకొమ్మును 

పోలియుండును. ఇప్పటి లిపిలో కొమ్ములో కుడివైపు 

గీటు పొడవుగాను, ఎడమవైపు గీటు పొట్టిగాను 

ఉండును. 

ఊ :. 'ఉఊ అవతురమునకు, ఆకారచిహ్నవు గురుతు 

కలుగుటచేత “ఊ” ఏర్పడినది. |వాన్వ'రేఖలకు వంపులు 

సెట్టినచో, | పాచినలిపిలో, దీర్గ ములుగా పరిగణితము 

లగుచుం డెడివి, " 

ఎ. ఏ; ఒ, ఓ: పూర్వ లిపిలో నీ రెండింటికి [హన్వ 

దీర ములలో భేదము లేదు. సంస్కృత భాపలో నిలెండిం 

టికి దీర్గోచ్చా రణ మేగాని [హస్వోచ్చారణములేదు. దీర 

ముగా [వాసినను, ఉచ్చారణలో తెలుగువారు సందర్భము 

ననుసరించి |వాస్వముగా పలికెడివారు. సంస్కృత భాషా 

వ్యాప్తి హెచ్చిన వెనుక. ఏ కారములోని కొమ్మును 

(దీర్చ చిహ్నము) తొలగించి (హన్వ “ఎ కారమును 

“ట్రం కారములోని కొమ్మును తొలగించి (హన్వ' ఒికారము 

శేర్పరచిరి. ఈ (హాస్వ “బి కార చిహ్నమగు “గ అను 

నది తరువాత హాల్లులకు తగిలింపబడినది. కొ, చొ, 

మొదలై నవి. 
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వ ;= (పాచీన లిపిలో దీనికి గుర్తులేదు. ఇది (వాయ 

వలసి వచ్చినపుడు “అయ్ అయి అనీ (వాసెడివారు. 

యుద్దమల్లుని బెజవాడ శిలాఖాసనములోని “ఐయ్వారలి 

అని యీ యకర స్వరూపము గలదు. అప్పకవి దీనిని 

చెప్పియున్నాడు. 

బు, బూ; ఇ, ళా ;_ ఇవి తెలుగున లేవు. ఇవి అచ్చులు 

గావున ఎల్లప్పుడు వహాల్బంయోగముతో [వాయబడు 

చుం డెడివి. 

నృ తృ ణు క్త వా బుకారమునకు స ఇట్టె చిహ్నము 

ఉండుటచే దీనికి వ్మ్యటువసుడి యని చెరువచ్చినది. రెండవ 

దానికి (పచారము లేక పోవుటచే, ప త్యేకచిహవ్నా మేర్పడ 

లేదు. 

హల్లులు 

త్త: తలకట్టు మొదటినుండి కలది, 

ఖ := తలకట్టు లేదు. దీని చివరవంపు నేడు కొంచెము 

కిందికి [వాయబడుచున్నది. 

గః. తలకట్టు లేదు. తరువాత నెర్పడినది. 

ఘ:- తలకట్టులేదు. ఒత్తవమరపు గురుతులేదు. 

జ :- ఇది (గంథాతరలిపి. మొదట జ ఒకు గీతం 

అది పూర్వాతరములోని మొదటి వంపు 

[క్రమముగా శెండవ వంపునకు మరియొక గీత 

చేర్చబడినది. అప్పుడు “జి అయినది. 

చ :- తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

ఛ ;- తలకట్టు మొదటినుండి కలది. ఒ త్తతరపు గురుతు 

లేదు. 

re తలకట్టులేదు. 

కఫం తలకట్టు లేదు. 

ట ;. మొదట తలకట్టు లేదు. 

ఠ ;. మొదట తలకట్టు లేదు. 

డ :. మొదట తలకట్టు లేదు. 

ఢ :. మొదట తలకట్టులేదు. తలకట్టు, ఒత్తు తరువాత 

' 'నేర్పడినవి. 

ణ = మొదట తలకట్టులేదు. 

త్ర :- తలకట్టు మొదటినుండి యున్నది. 

థ :. తలకట్టు లేదు. 

ద :- తలకట్టు మొదటినుండి యున్నది. 
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ధ్ :_ తలకట్టు లేదు. 

నే; తలకట్టు మొదటినుండి యున్నది 

ప :_ తలకట్టు మొదట లేదు 

ఫ :- తలకట్టు మొదటలేదు. ఒత్తుకేదు. తరువాత 

ఏర్పడినది 

బ :- తలకట్టు మొదటినుండిలేదు. 

భః తలకట్టు సొదటినుండి కలది, 

నమః= తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

య:= తలకట్టు మొదటలేదు. 

ర్ ఫల తలకట్టు మొదటినుండి కలది, 

ల :- తలకట్టు లేదు. 

వ ;-_ తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

శ ;- తలకట్టు మొదటలేదు. కన్నడ సం[పదాయము 

నుండి వచ్చినది. 

షః తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

వం తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

హ:- తలకట్టు మొదటినుండి కలది. 

అి :- తలకట్టు లేదు. ఇది మొదట “ఆి అను నతరము 

వలె నుండెడిది. |క్రమ[కమముగా మీది శెండు 

గుడులును 'పెద్దపిగామారి వానిమధ్య అడ్డగీత 

గల ఆచివ్నాము [వాయబడుటచేత (వస్తుత 

రూపము చాల్చినది. మొదటి రెండుగుడులును 

బండిచకములమాదిరిని “ఆఆ * యుండుటచేత 

దీనికి “శకటరేఫము” అను పేరు గలిగినది. 

వై దానిని బట్టి తలకట్టునకు గల పాధాన్యము 

[గహింపవచ్చును. శరీరమునకు తల|పధానము. “సర్వస్య 

గా(తన్య శిరః [పధానమ్” అని సూక్తి. అతరళరీరమున 

కును తలకట్టు అట్టిదియే. 

1. కొన్ని లిపిసంప్రదాయములు :. ఖ్ర-అనునొక వింత 

యతరము యుద్దమల్లుని జెజవాడ శిలాశాననమున 

మూడుచోట్ల నున్నది. అది బండిజాలో కొమ్ములు కలప 

ఇని 

కుండ అడ్డుగీత రెండింటికి తగులునట్లు లేకుండనున్న “జు 
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అను నాకారముతోనున్నది. “జిస్సి (14 వ పంక 

అతణీపిన (21 వ పంక్తి) అణపుట (89 వ పంక్తి). 

దీనిని డకారముగానే మనము పలుకవలయును. ఈ శాస 

నముననే 26 చోట్ల 'డ* కారము వచ్చినది. కాని వై 
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మూడుచోట్ల నున్న వానికం"బి విలకణముగ నున్నది. 

కాబట్టి యిది 'డి కారముకన్న వేరనియు నితర్మదావిడ 

భానలనుండి వచ్చినదనియు [(గహింపదగును. 

తమిళమున అట్ ఛాతువునకు నాశనము చేయుట, 

పాడుచేయుట, ధ్వంనము చేయుట అను నర్ధములు కలవు. 

తెలుగున సెంవణీ మొదలగువానిలో నీయతీ నిలిచియే 

యున్నది. కాని (పొచీన కాలమున, నీ అతు ధాతువు 

కన్నడ భాషలో అళిగా మాజీనది. దాని ననుసరించి 

"తెలుగున “అడి అయినది. అందుచేతనే శెలుగులిపిలో, 

సవాజవర్లమగు *“డ' కారమునకు, ఇతర భాషాపరిణామ 

మూలమున వచ్చిన యీ “డి కారమునకు లిపిభేదము 

కలిగినదీ. రేనాటి చోళుల (పొచీనశాసన ములో చోజు = 

చోడ = పలు = వడు = అని యీ యశరమగువడుచున్న ది. 

నన్నయ ఈ యతురమును వాడుక చేయలేదు. 

అల్జీచిన = బొొడిచిన - చెడు - నె, ప్పుడు. అని ను 

గున గల సహాజ “డి కారముతో (పొనలో (వాసి 

యున్నాడు, (భార. అది. 1.188). 
నన్నయతరువాత శాననములలో నీయక్షరము లేదు. 

ఈ యకరమునకును, ఈ రూవముతో నుండు ఇత 

రాకరములకు గల భేదమును ఈ [కింద చూపుచున్నాను. 

శకటరేఫము వింతేయక్షరము | డకారము 
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2. వలపలిగిలక := “| పొచీనలేఖనమున (బాహ్మాలిపిలో 

J అను రీతిగను నంతకంతకు _) అను రీతిగను శేఫ 

ముండెడిది, అది ఇతర వర్లముతో కలిసినపుడు, వర్ల 

ముల మీద నిల్చుటలో కాల క్రమమున J, 5c అను 
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రీతిని పరిణమించినది. రేఫముమీద తలకట్టుపోయిన “గ 
అను నాకారము గిలకవలె నుండుటచే చానికి గిలక 

యను పేరువచ్చెను. ఉ: ట్టీ దమ్ము౯ (యుద్ధమల్లుని 

బెజవాడ శాసనపు తుది పంక్తి.) నాగరలిపిలో శేటికిని 
నిశ్లే గిలకయున్నది. కీ ఇట్టి తలమీది గిలక తలమీది 

యనునాసిక లిపి యనుస్వారరూపమున వలపలికి డిగినశే 
కాల క్రమమున వర్షము వలపలికి దిగి “కి? అను రూపము 

లోనికి పరిణామము చెందినది. 

విషయము చెప్పవలసియున్నది, 

అనుస్వారము [పొచీన కాలమున ద్వివిధముగా [వాయ 

బడెడిదిగాన, నది ద్వివిధముగా వలపలికిని, 'దాపలికిని 

దిగుట సంభవించెను. గిలకయన్ననో వలవలి కే దిగినది. 

అక్క౯. అను నొనసిశాతరములకు బదులుగా 

పరాతరము తలవై |[వాయబడెడి యనుస్వారము చాపలి! 
దిగుచు వచ్చెను. (రాముణ్జు= రాముడు - రాముండు) 

తక్కినచోటులందలి తలమీది యనుస్వారము వలపలికి 

దిగుచు వచ్చెను. ఉ : వశము = వంశము. శేఫము వలవలిశే 
దిగుటచేత నే దానికి “వలవలిగిలక” యను పేరు వచ్చెను.” 

(వైయాకరణ పారిజాతము, పుట 277) 

[పాచీనులగు నన్నయాది మవోకవులును, న న్నెచోడ, 

పాల్కురికి సోమనాథాది శివకవులును నీ వలపలిగిలక 

సం,పదాయమును చక్కగా పాటించినారు. "రేఫ 

నంయుక్తాకరము లన్నియు, వలపలిగిలక సంప్రదాయ 

ముచే తొలుత ద్విత్వాతురములుగా (వాసి ఆవెనుక 

"కేఫోచ్చారణ చిహ్నమగు వలపలిగిలక |వాయుదురు, 

ఉచ్చారణములో మనకు శేఫధ్యని వినబడుచున్నను 

(వాతలో "రేఫకన్నా ద్విత్వాతర ధ్వని కే (పాధాన్యము, 

ధర్మము - అని యిట్లు (వాసిన ర కారధ్వని మనకు 

స్పష్ట్రముగ తెలియును, కాని ధమ్మ౭౯ ము -అని వలపలిగిలక 

[వాసిన మకారమునశే (పొధాన్యము., 

ఇచట ముఖ్యముగ మనము పరిశీలింపవలసిన చేమనగా, 

వె (వాతలు, [పానవిషయమున సరిపోవచ్చునుగాని యతి 

విషయమున నరిపోవు. వలవలిగిలక సంప్రదాయము 

ననునరించిన నేఫకు యతియెట్టు పొసగును + 

ఈ|కింది యుదాహారణమువలన సై విషయము సృష్ట 

మగును, 

ఈసంద ర్భమున నింకొక 

అర్క = 



(శ్రీ) వాణీం[చామరేం|దాచ్చికాత ((దార్చిత) = అనిన 

యతిసరిపోవును. (శ చి) గాని శ్రీ వాణీం[చామ 

శేం[చార్చిత యని నవీనరితిగా పాఠనిర్ణయదృష్టితో 
. a) ర్తి 

ముదిం చిన యతి యెట్టును సరిపోవదు. చూడుడు, 

పూర్వరీతిగా |వాసిన చెముదిత పాఠము. శ్రీవాణీం 
పదాయముతో ([దామశేం(చాప్పికత 'అని వలపలిగిలక సం 

(వాయవలసినరీతిగా (వాసినచో యతి తప్పుచున్నది. 

తెలుగు భాషలో యతి |పాసలకును, లిపి పరిణామ 

[కమమునకును సన్నిహిత సంబంధము కలదని నిరూ 

పించుటకు సై వలపలిగిలక సం[పదాయ మొక్క టియే 

చాలును. ఈ నియమము తిక్కన కాలమునాటినుండి 

సడలినది. 

8. (= అర్జానుస్వారము లేక అరసున్న :- (పాచీన 

లిపిలో అరనున్న లేదు. మొదట వర్గపంచమాతరములు, 

ఆవెనుక బిందువులును (వాయబడుచుం డెడివి, వర్గపంచ 

మాతరములలో బిందువే శెలుగులో నియతముగా 

నిలుచునని యాంధ లాకుణిక' సంప్రదాయము. కేతన 

మొదలగు |పాచీన వై యాకరణులు, పూర్ణబిందువులే 

లిఖంపబడుననియు, నవి యూది పలుకుట, తేలి పలుకుట 

యను నుచ్చారణ సనం|వచాయముచే రెండువిధములై న 

దనియు తెలిపిరి. తాళపతములమీది [వాతయందును 

ఇది కానరాదు. మొట్టమొదట అచ్చుపడ్డ పుస్తకముల 

లోను ఇది కానరాదు, [పొచీన (గంథములు నవీనరీతిని 

ము|దించు కాలమున క్రీ. శ. 1840 |పొంతమునుండి 

అరసున్న సంజ్ఞ ఏర్పడి కీ. శ, 1859 నుండి చాలి 

వ్యాకరణము మూలమున నేటి [వొతలో స్థిరత్వము 

నంపాదించినది. ఇది (గాంథిక భావలో నియతముగా 

పాటింపబడుచున్నను వ్యావహారిక భాషలో పాటింప 

బడుటలేదు. 

శ, బు, బూ, అ, లొ :-ఇవిరు, రి యని యిరుతెరగుల 

(వాతలలో నుండెడివి. పాచీన కాలమునుండి నేటి 

కాలమువరకు కవులు, యతిస్థాన మున, “బుి కు “రు? 

తోడను 8 తోడను యతులు వాడిరి. కొందరు లాక్షణి 

కులు మొదటిదాని నంగీకరింపలేదు. దేశి సం[పదాయము 

ననుసరించి శెండును నరియైనవియే, దీనిని గూర్చి, 

ఆంధ వాజ్మయ చరిత్రము =l 

అప్పకవీయ పంచమ ముదణ పీకికయందును భాషా 

పరిశోధన [ప్రయోగవిశేషములు అను [గంథమునను 

విపులముగా చర్చింపబడియున్నది. 
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ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము -1 (క్రీ. శ, 1508 
వరకు) :- బుగ్వేద మునందును రామాయణ" భారతము 

లందును ఆం|ధుల| పళ ంస కనవచ్చు చున్నది. మౌర్య చం[ద 

గుప్తుని కొలువునకు (గీకు రాయబారిగా వచ్చిన మెగస్త 
నీసు ఇండి కాలో ఆంధుల బలపాభవములనుగూర్చి (వాసి 

యుం డెను, [కీస్తు శకమునకు ముందు వెనుకల సుమారు 

నాలుగున్నర శతాబ్దుల కాలము ఆం(ధ రాజులు శాత 

వాహను లను పీరుతో పెద్ద స్మామాజ్యమును పాలించి 

యుండిరి. ఈ విధముగా అతి [పాచీన కాలమునుండియు 

ఆం|ధజాతి ఉండినట్లు ఇలియుచున్నను, ఆంధ భాషయని 

తరువాత (ప్రసిద్ధి వడ్రసిన తెలుగు, మాతృక మైన మూల 

(దావిడమునుండి యెప్పుడు విడివడి (ప క్యేక రూపమున 

వరిణామ మొందుటకు మొదలి జెనో 

కున్నది. శాతవావహాను లాంధధులె నను తమ శాసనము 

లందు [పాకృతథాషనే వాడియుండిరి. వారి తరువాత 

ఆం[ధ దేశమును పాలించిన ఇజాగకులు, 

యనులు, ఆనంద గో త్రికులు, శాలంకాయనులు, విష్టు 

కుండినులు, మున్నగువారి శాననములలోకూడ (పాకృ 

తమో, సంస్కృత మో వాడబడియుం డెను. కాని యందలి 

వేపూరు, విరిపజ, వెణుకపబ్టు, తెన్టులూరు, తాన్టికొన్హ, 

చెన్నెరువు, కంబు గాక్చారువు, కడాకుదురు, మున్నగు 

[గామములు కొన్ని, తెలుగు పేర్లుగా కానవచ్చుటయు, 

శాతవాహన రాజులలో నొక డైన వోలుడు కూర్చిన గాథా 

స ప్తశతిలోని గాథలలో |పాకృతపదములనడుమ నక్క 
డక్కడ పొట్ట, అత్త, కరణి పంది మున్నగు 

"తెలుగు శబ్దములు. దొర్హియుండుటయు, అమరావతీ 

న్తూపమునందలి బక. రాతిపలకవె నాగబు అను తెలుగు 

[వత్యయముతో కూడినమాట గోచరించుటయు చూడ 

క్రీస్తు శకారంభమునుండియు తెలుగుభామ చేశమున 

వ్యవవోరములో నుండెనని వ్య క్రమగుచున్నది. చాళుక్య 

రాజులకు, ముంచుండిన అలుగు భా పాపరిస్థితినిగూర్చి 

యింతకంటు నేమియు చెప్పజాలము, 

చెప్పుటకు వీలుగా 

బృ వాత్ళ్సలా 

పిల్ల, 
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రేనాటి చోళులును, తూర్పు భాళుక్యులును పరిపాల 
నము నెరపుకాలమున మొదటిసారి శాననములు తెలుగు 

భాషలో వాయబడినవి. డీ శ 71,8 శ తాబ్బులందలి 

తూర్పు చాళుక్యుల శాసన ములలో (పొకృత భామా 

సంపర్కము కొంత అధికముగా కానవచ్చును. తరువాత 

[కమముగా ఆ పాకృతపదముల స్థానమును సంస్కృత 

సమాసము లా|క్రమించినవి. [క్రీ శ, 848 లో తూర్పు 

. చాళుక్య రా జైన గుణగ విజయాదిత్యుడు "వేయించిన 

అద్దంకి శాననములో ఒక తరువోజయు, పిమ్మట కొంత 

వచనమును (వాయబడినవి, కొంచెమించుమించుగా 

ఆకాలమున కే చెందిన కందుకూరు ధగ్భవర శాసన ములలో 

సీసవద్యములు కనబడుచున్నవి. తరువాత (క్రీ శ, 881 
నాటి యుద్ధ మల్లుని బెజవాడ శాసనములో ఐదు 

మధ్యాక్క రా పద్యములు చూవట్టుచున్న వి. |క్రీ. శ. 1000 

[పాంతము నాటిదని తలంపబడు విరియాల కామసాని 

గూడూరు శాసనములో మూడు ' చంపకమాలలును, 

"రెం డుత్సలమాలలును  |వాయబడినవి. నన్నెచోడుడు 

కుమారనంభవములో (వాసిన 

మునుమార్గ కవితలోకం 

బున వెలయంగ దేశికవిత పుట్టించి తెనుం 

గును నిల్చి ర్యధవిషయం 

మిన(జన జాళుక్య రాజు మొదలగు పలువుర్. 

అను పద్యమంతకు పూర్వమే శెలుగున కవిత్వముండె 
నను విషయమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. ఇరుగు 
పొరుగు చేశములందు కన్నడము మున్నగు భావలలో 

మార్ల్గక విత్వము (వాయబడి [పచారము నొందుచుండగా 

గుణగ విజయాదిత్యుడో, మ రేచాళుక్య రాజో తెలుగు 
దేశమున దేశికవిత పుట్టించి, తెలుగును నిలివె నని ఈ 
పద్యమున కర్ణము చెప్పవలయును. దీని కనుగుణముగా 

కీ. శ. 9,10 క తాబ్బులలో |(వాయబడిన శాసనములలో 
సంస్కృత వృత్తము లేమియులేక కేవల దేశిపద్యములే 

గోచరించుచున్నవి. సంస్కృతాభిమానులై న పండితు 
లీ దేశికవిత్వము నంతగానాదరింపని పాతువున తరువాత 
తెలుగు చేశమునకూడ మార్గకవితా పద్ధతి యే అవలంబింప 
బడినట్లు తోచుచున్నది. కామసాని గూడూరుశాననము 
నంధలి పద్యములు ఇందుకు దృష్టాంతములు. లభించిన 

ఈపద్యములు రెండుమూడుకంశు నెక్కువగా లేకపోవుట 
చేతను, వె శాననములందలి పద్యములు వ్యక్తుల వీరా 

వచానములను, చానములను మా[తము వర్షి ౦చునట్టి 

వగుటచేతను వానియందలి సారన్యత గుణము నె శ్రిరూపుట 
కవకాశములేకున్నది. కాని చేశి మార్గములు శెండింట 
చెప్పబడిన ఏదో యొక రకమైన కవిత్వమును, తరువాత 
నన్నయ భారతమున నవలంవీం చిన చంపూపద్ధతియు 

అంతకుముందే [పచారమున నుండె ననుట కివి సిదర్శన 
ములుగా నున్న వి. అద్దంకి ధర్మవరము శాసనములు గద్య 

పద్యములతో కూడియుండుటచే చంపూపద్ధతికి చెందిన వని 

చెప్పవచ్చును. పైని పేర్కొనబడిన వద్యములేశాక చే 
మార్గమునకు చెందిన పలురక ములవదములుకూడ నప్పుడు 
వాయబడుచుండెనని తెల్చుటకు కొన్ని ఆధారములు 

లభించుచున్న వి. పాల్కురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య 

చరిత మున భక్తులు, తుమ్మెదపదములు, వన్నెలపదములు, 

(పభాతపదములు మున్నగు వదములు పొడుచుండి రని 
[(వాసియుం డెను. మరియు నతడు తాను రచించిన బనవ 

పురాణమునకు “ఆతతబసవపురాతన భక్తగీతార్థ సమితియే 
మాతృక"్యయని 'తెల్పియుం డెను. ఆతని నాటి కంతబహుళ 

[పచారములోనుండిన పదములును, గీతములును 
తత్సదృళము లై న యితరపద గీతాదులును అంతకు 

పూర్వముకుడ [ప్రచారములో నుండె ననుకొనుటలో 
విప్రతిప_త్తి ఉండదు. (క్రీ.శ. 11 వ శతాబ్దిలో రచింపబడిన 
'యాప్పిరంగలమ్? అను తమిళ చ్చందో[గంథ మున 
తత్క- ర్ల వాంచయ్య (వాసిన తెనుగు ఛందమును 

"పేర్కొ నెను (వాంచియార్ వడఘుచందవుమ్). అప్పటికే 

తెలుగున ఛందో[గంథ మొకటి వెలువడియుండుట అంతకు 

పూర్వమే ఆభావలో' ఛందోబద్ధమైన రచన విరివిగా 
నుం డజెనని చెప్పక చెప్పుచున్నది. కాని ఆ కవిత్వము (గ్రంథ 

స్థము కాకపోవుట చేతను, [గంథస్థ మైనను మత వై వమ్యాది 
కారణములచే నష్టమైపోవుటచేతను దాని గుణగణములను 
నిర్ణయించుటకు వీలు లేక పోవుచున్నది. 

ఇట్లు నన్నయకు పూర్వమే కొంత కవిత్వముం జెనని 

నిశ్చయముగా ఆలియవచ్చుచుండ నాతడు రచించిన 

భారతమే తెలుగున ఆది కావ్యమనుటకు. పాతు నేమి అను 

(పళ్నకు సమాధానము చెప్పవలసియున్నది. ఆతనికి 
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పూర్వముండిన కవిత్వము [పధానముగా దేశిమార్షమునకు 

చెందినది. భాషాచ్చందో విషయముల నది దేశిపద్దతి నవలం 

బించి సంస్కృత లవణమునకు విరుద్ధమైె యుండుటచే 

పండితాదరమును ఐఇడయక్ష (వొకృత జనైెక రంజకమె 

యొప్బాశెను. అట్లు గాక సలక్షణ మైన భాషలో దేశి 

మార్గములు రెండింటికి చెందిన పద్యములతో నుడా త్త 

వస్తుక మెన మహా కావ్యమును రచించి నన్నయ పండిత 

పామరులందరికిని పీతి నాపొదింపజా అను. ఇంతవరకు 

లభ్యము లై నవానిలో నట్టిర చన తో కూడిన [వథమకావ్య 

మాతని భారతమే. అందుచేతనే దాని కాం[ధమున 

నాదికావ్య మను (ప్రసిద్ధి కలిగినది. 

ఆ యారంభ దినములలో నన్నయ ఆం|ధ భావ కొన 

రించిన సేవ యింతింతనరానిది. ఆతడు జనవ్యవవోరము 

నందలి పదజాలము నంతను పరిశీలించి, సనంన్కరించి, 

సంస్కృత పదములను "తెలుగున వాడుపద్ధతిని నిర్ణయించి, 

ధారాళమైన నడకగల కొన్ని సంస్కృత వృ త్తములను 

(గ్రహించి, తననాటికే ఉత్తమకావ్యములళో నొప్పారు 

చుండిన కన్నడవాబ్బయమునుండి (పళ _స్హల క్షణములు 

సేకరించి తెనుగున నుత్తమమైన కావ్యరచనా మార్గము 

తీర్చిది్దెను. ఇది అనన్యనసా మాన్య మైన ఆతని (పతిభా 

మహా త్త్వమునకు తార్కాణము. 

నన్నయ ఆంధ భారతమునం చాది సభాపర్యములను, 

అరణ్యపర్వమునందు మూ డాశ్వసములపయి 142 

పద్యములను మాత్రమే రచించెను. అతడు వ్యాసుని 

సంత భారతమునందలి కథ ననుసరించినమాట నిజమే 

"మొనను అందు తన కనవసరములని తోచిన భాగములను 

తగ్గించి, అవసరములని తోచినపట్ల _ పెంచి, జాచిత్య 

దృష్టితో కొన్ని మార్చు లొనరించి, తన కృతిని సర్వ 

విధముల నొక స్వతంత్ర కావ్యమా అనునట్లు సాగించెను. 

అతని కవిత్వము [పనన్న కథా కలిశార్థ యుక్షికిని, 

అవర రమ్యతకును, నానారుచిరార్థనసూ క్రి సంపదకును 

నెలవై. వీనులవిందు చేకూర్చుచుండును. ఉదంకోపాఖ్యా 

నము, శకుంతలో పాఖ్యానము, నలో పా ఖ్యా నము, 

సౌగంధి కావారణము, రురు[పమద్వర్లల కథ మున్నగు 

వృత్తాంతముల రచించుటతో నాతడు చూపిన నేర్చు 
అ|పతిమాన మైనది. ఆతని కవిత్వము సంస్కృతవదబహుళ 
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మయ్యును కి ప్లూాన్వయములు లేక ధారాళుద్ధికిని ధ్వని 

గాంభీర్య మునకును నిధానమై చదువరుల కానందము 

కూర్చుచుండును. ఆంధమున గురుపద్య విద్యకువలెనే 

గద్యవిద్యకును నన్నయ'యె ఆద్యుడని చెప్పవచ్చును. ఆతని 
వచనము సులలిత పదఘటిత మై అతిధా రాళ మై ఒప్పొరు 

చుండును. అతడు చంపకోత్పలమాలాది వృత్తములనే 
కాక తరువోజ, మధ్యాక్కర మున్నగు దేశివద్యములను 

గూడ (వాసియుం డెను. ఆం(ధమున కావ్య ములను! వాసిన 

తరువాతి కవులెల్ల రు నాతని గురు[పాయునిగా భావించి 

కొనియాడియుండిరి. 

రాజరాజు మరణించినపిమ్మట కొన్ని రాజకీయ మత 
సాంఘిక కారణములచే ఆంధ భారతరచన కొనసాగుట 

కంతరాయ మేర్చ డెను. రాజరాజు కుమారుడైన కులో 

తుంగ వోడుడు తం|డి తరువాత వేంగీ సా[మాజ్యమును 
పాలింపక మాతామహురాజ్యమయిన చోళ రాజ్యమున 

కధిపతి అయ్యెను. అది తమిళ భాపాపచారముగల దేశ 

మగుటచే నాత డచ్చటనుండి ఆం|ధభాషను పోషించుట 

కవకాళము లేకపోయెను. (కీ. శ, 12 వ శతాబ్ది ఆరం 

భమున కన్నడదేశమున బసవేశ్వరు డవతరించి, వీరశైవ 

మతమును స్థాపించెను. ఈ [కొత్తమతము వర్ణాశమ 

వ్యవస్థనుగాని, వేద్మపామాణ్యమునుగాని ఆంగీకరింవక 

భ క్రి పధానమై యుండెను. దీని [ప్రభావము కన్నడ దేశము 

నుండి [క్రమముగా దతీణమునం దంతటనుప్రాకెను. ఇట్లొక 

వంక వీరశై వము వ్యా ప్తిచెందుచుండ, ఆంధ్రదేశ మున 
దానికి (వతియోగముగా రామానుజ న్ధాపితమయిన వెప 

వముకూడ సెంపొంద నారంభించెను. భక్షిపధానములై న 

ఈ మతముల నవలంబించి త త్పచారమునక్రై యత్నించు 

చుండిన కవులు వై దికమత (పధానమైన భారతమును 

కొనసాగింప పూనినవారు కాకపోయిరి. 

నన్నయ తరువాత చెప్పదగిన తెలుగుకవి నన్ని 

చోడుడు. ఈతడు నన్నయకు పూర్వుడని 'కొందరును, 
సమకాలికు డని కొందరును, తిక్కన తరువాతివాడని 

కొందరును, నన్నయ తిక్కనల నడిమికాలము వాడని 

కొందరును చెప్పుచున్నారు. ఇం బేది సత్యమో నిశ్చయ 

ముగా చెప్పుటకు తగిన ఆధారములు లేవు. శాని చివరి 

వాదమే కొంచెము యు క్రియు క్తముగా కనబడుచున్నది. 
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అనగా అతడు క్రీ.శ. 12 వ ళతాప్టి ఆరంభమువాడని చెప్ప 

వచ్చును. 

కుమార సంభవము. ఇందు పం జెం డాశ్వాసములున్నపి, 

శివపురాణము, కాళిదాసోద్భటుల కుమార సంభవములు 

ఈ కవిరాజ శిఖామణి |వానిన కావ్యము 

చదివి, అందలి పార్వతీ పర మేుళశ్వరుల (ప్రణయ వృజ్తాంత 

మునకు తారకానురవధ యను వీర రనపభధానమెన 

కథ నంగముగా జేసి యాతడు రసాలంకార వర్ణన పరి 

పూర్ణ ముగా నీ కావ్యమును నిర్మిం చినాడు, ఇందు కాళి 

దాసాదుల భావము లచ్చటచ్చట గోచరించుచున్నను 

మొత్తముమీద నిది స్వతం|త కావ్యమనియే చెప్పవ లెను, 

ఇందు కన్నడ కవితా సంప్రదాయములు పాచ్చుగా 

గోచరించును. తిక్క.నాదుల రచనలో తరువాత కాన 

వచ్చు షష్ట్యంత ములను తెలుగున తొొలుదొల్ర (వాసిన 

వా డీ నన్నెచోడుడే. ఇతనికి వర్ణన్నపీతి పొచ్చు. ఇతని 

వర్ణనలు సహజములును, దేశీయ సం|పదాయానుకూల 

ములునై మనోహరముగా నుండును. తిక్కన యుద్ధ వర్ష 

నల కీతని కావ్యము తుదనున్న యుద్ధ వర్ణన మె మేలు 

బంతియె యుండవచ్చును, రతిమన్మథుల నంభాషణము, 

పార్వతీ కపటవటువుల సం భాషణము ఈతని సరస సంఖా 

షణ రచనాసామర్థ్యమునకు తార్కాణములు. ఈ విధ 

ముగా నీతని కావ్య మాం|ధ్రమందలి తొట్టతొలి [ప్రబంధ 

మని చెప్పదగియున్నది. చేశిమార్గములు, వస్తుకవిత 

మున్నగు పదముల నాంధవాజ్మ్యయమున వాడిన వా డీత 

డొక్క డే. వాని నీతడు కన్నడ వాబ్బ్యయమునుండి 

(గహించియుం డెను. ఇన్తే ఈతడు తమిళ వాజ్బయము 

నుండి [గహించిన దేశీయ నం(పదాయములును కొన్ని 

గలవు, ఇత డీ (గంథమును తన గురువయిన జంగమ 

మల్లి కార్జునున కంకితము చేసి, అపారమైన గురుభక్తిని 

(వకటించెను. ఈతని శైలి నన్నయ ్రైలికంటళె నించుక 

భిన్న మైనది. ఇతడు సంస్కృత నమాసములను సాధ్య 

 మయినంతవరకు తగ్గించి జాను శెను గనుపేరుతో చమ 

తార గర్భితము అయిన తెలుగుపలుకుబళ్ళ నెక్కు_ 

లాక్షణికులు వ్యాక రణ విరుద్దములుగా పరిగణ్రించు 

కొన్ని (ప్రయోగము లచ్చటచ్చట కానబడును. కాని పద 

భావ నంపదను, రచనా [పౌఢిమను, ఛారాళుద్ధిని పరి 

కించిచూడ నీతనికిగల కవిరాజ శిఖామణి యను విలుద 

మన్వర్థ మనుటకు సం దేహింప బనిలెదు. 

_ మల్లి కార్జున పండి తా రాధ్యుడు (1 2 0.1 180) నివ 

త త్త్వసారము, లింగోద్భవ గద్యము, ర్ముదమహిమ, గణ 

నహ సమౌాల, అమ లేశ్వ రాష్ట్ర క ము, పర్వత వర్షనము 

మున్నగు కావ్యములను రచించినట్లు పండితారాధ్య 

చరిత వలన తెలియుచున్నది. ఈతడు కన్నడ సంస్కృ 

తములందు కూడ పండితుడగుటచే నిందు కొన్ని ఆ భాష 
లలో రచింపబడినవి కూడనై యుండవచ్చును. శివత్ర త్త్వ 

వగా [ప్రయోగించెను. ఇతని కావ్యమున నర్గశద్దాలంకార 

(పీతియే కాక బంధకవిత్వమును, ఛందో వె వై_విధ్యమును 

గూడ కానిపించుమ. _అట్టయ్యు నొతని పద్యముల నడ 

కలో భంగపా శుచ్చటను గోచరింపదు. ఇతని రచనలో 
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ధనములతో కూడిన కందపద్యములలో రోచింపబడినది, 

ఇందలి పద్యముల సంఖ్య కొన్ని వందలున్నను సభా 

వమునుబట్టి దీనిని శతకమనియే చెప్పవచ్చును. సోమ 

నాథుడు దీనిని శతకమనియే పేర్కొ నెను. మల్లి కార్జున 

పండితు డిందు శివదీతను గూర్చియు, పాళశుపతశై వ 

సిద్రాంతములను గూర్చియు విపులముగా వర్ణించినాడు. 

ఇంద దె ప్రతుల మాయావాద మనేక యు క్తులచే ఖండింప 

బడినది. ఇత డచ్చటచ్చట వేదములనుండి కూడ (పమాణ 

ములను చూపుచు అచదై పత పరములై న వాక్యములకు 

సైతము దై ్ వ్రతపరముగా నర్థము చెప్ప యత్నించెనుః 

వత త్ర్వసారమునందలి శైలి లతణానుగుణమై పెక్కు 

విధముల నన్నయ శైలినే పోలియుండును. వలపలగిలక 

[పాసము, కొన్ని వింతశబ్దనుల (ప్రయోగము ఈ (గ్రంథ 

మున కలవు. కాని మొత్తముమీద పండితుడు మతమున 

వలెనే రచనమునకూడ సం(ప్రదాయానుర క్రి నే యెక్కు 

వగా (పకటిం చెను. 

దేశి మార్గమునకు చెందిన ద్విపద కవిత్వమున శే కాక 

శివకవి సమూవామునకును, వీరశై వమత సిర్ధాంతము 

లకును గురుపీఠ మని చెప్పతగినవాడు పాల్కురికి సోమ 

నాథుడు. (క్ర. శ, 180వ శతాబ్ది ఉ_త్తరార్థము) ఇతే 

డాం|ధ సంస్కృత కర్ణాట భాషలు మూడింటను (గ్రంథ 

ములు రచించెను. అందు బనవపురాణము, పండితా 

రాధ్య చరితము, సోమనాథ న్తవము, అనుభవసారము, 



చెన్నమల్లు పీనములు, వృవాధిప శతకము, బవవోదావా 

రణము అనునవి తెలుగు కృతులు. వీటిలో బనవపురాణ 

పండితారాధ్య చరి శలకును, వృమాధిప శతకమునకును 

విశేష [(పఖ్యాతి కలదు. బనవపురాణము, వీరశె వ మత 

(పతిస్థాపకుడైన బస వెళ్వరుని జీవిత చరితము, ఇందు 
[(పనక్తాను పస క్రమముగా పలువురు శివభ కుల చరితలు 

కూడ వర్థితములై నవి. సోమనాథు డిందలి వస్తువును 

వృద్ధులనుండియు, [పాచినభ కులు బసవేశ్వరుని గూర్చి 

రచించిన గీతముల నుండియు [గహించినట్లు తెల్పి 

శివత త్త్వ సారమున సం|గవాముగా చెప్ప 

బడిన శివభక్తుల చరితములు బసవపురాణ పండితారాధ్య 

చరి[తములందు విపులముగా వర్ణింపబడినవి. బన వేశ్యరు 

డును, ఇతర భక్తులును ఒనరించిన లోకో త్రరములై న 

కార్యము లెన్నో ఇందు వివరింపబడినవి. ఇందలి బెజ్జ 

మవోడేవి కథ, కన్నప్ప కథ, సూరసానమ్మ కధ, చిరు 

తొండనంబవి కథ మిక్కిలి రసవంతము లై ఉండును, 

(శ్రీనాథుని హారవిలానమునందలి సిరియాళుని కథ 

కిందలి చిరుతొండ నంబి కథ యే మాతృక. ఆం(ధ దేశము 

ననే కాక కర్ణాట చేశమునకూడ మతగంథముగా 

బసవ పురాణమున కమీత మైన [ప్రచారము కలదు. ఇది 

కన్నడ, తమిళములలోనికే కాక సంస్కృత మునకు 

కూడ పరివ_ర్రనము చేయబడినది. దీనికి తెలుగున మూడు 

పద్యరూవానువాదములు కలవు. పండి తా రాధ్య చరి 

[తమునందు * వమతమున కాచార్యుడని చెప్పదగిన 

మల్లి కార్జున పండితా రాధ్యుని జీవిత చరితము వివరింప 

బడినది. ఇది సోమనాథుని రచనలోని కెల్ల కడపటి-.దె నను 

కవితా పాటవమునం ద|గగణ్య మెనది. పండితుడు వెల 

నాటి చోడుని సభలో జైన బౌద్ధ చార్వాకాది మతముల 

ఖండించి వీర? వమును (పతిష్టించిన వృత్తాంత మిందలి 

[పథాన విషయము, ఇందు దీజా పురాతన వాద మహిమ 

యున్నాడు. 

పర్వత [పక రణములు అను నె దు (పక రణము లున్న వి... 

ద్విపదచ్భందోబద్ద మైనను మహా కావ్య లతణ సమ్మ గత 

యందును, నవరన వరిపోవణమునందును ఈ కావ్యము 

మిక్కిలి వాసికెక్కి యున్నది. ఇందు పెక్కుచొట్ల పండి 

తారాధ్యుని కృతులలోని భాగములు యశాతథముగా 

నుద్ధరింపబడి యున్నవి. సంగీతము, నాట్యము, వైద్యము, 
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రసవాదము మున్నగు విషయము, 
బారములును, 

డాం|ధ పద్య కావ్యముగను, గురురాజక వి సంస్కృత 

కావ్యముగను సంతరించి యుండిరి వృబాధివ శతకము 

బసవా! బసవా! వృషాధిపా ! అను మకుటముతో రచిత 

మైన ళతకము. ఇందు బనవేళ్ష్ణరాచులగు శివభక్తుల 
Ge 

ఇందు వివరింపబడినవి, దీనిని ర్, సాడు 

చరితములు సం[గహముగా వర్ణింపబడినవి. ఇందున్న 

తమిళ, కన్నడ, మవోరాష్ట్ర మణిపవాళ భాపాపద్యము 

లీతని బహుభాషా పొండిత్యమును వెల్పడించు చున్నవి. 

మనకు లభ్యమగుచున్న శతకములలో మకుట పద్య 

సంఖ్యా సనియమములతో కూడిన (పథ మళతక మిదియే, 

ర్విపదచృ్ళందమును మహా కావ్యోపయోగిగా తీర్చిదిద్దిన 

మవోకవి సోమనాథుడు. ఇతడును నన్నెచోడునివలె 

జాను తెనుగును వాడినట్లు చెప్పుకొని యున్నాడు. పాఠ 

కుల భావన కించుకై నను విడిచిపెట్టక ఈతడు దేనినైనను 

విసృత తరముగా వర్ణించుచుండును. అందును శివునో, 
బసవునో వర్ణించు సందర్భమున ఇతని రచన ఆవేశపూరి 

తె గిరినదివలె ఉరవడితో [పవహించుచుండును, ఇతడు 

కొన్ని ద్విపదలలో |పానయతిని వాడెను, ద్విపదకుద్వి 

పదకు తెగచెప్పవ లెనను నియమమును పొటింపక వాని 

నేకధారగా నడపించెను. లాకణికులు దోషముగా పరిగ 

ణించు పదములును, సంధులును, నమానములును ఇతని 

రచనలో నచ్చటచ్చట కాననగును. అయ్యు, వస్తుచ్చందో 

భాషా విషయముల కనవచ్చు చేశీయతయు, వర్ణ నాదుల 

గోచరించు తన్మయతయు, డాని కొక అసాధారణ 

సౌందర్యమును చేకూర్చుచున్నవి. ద్విపదను 

రోకంటి పాటగా కాక బహుభంగుల వైవిధ్యముతో నడ 
పించి ఆత డాఛందమున కఖండమైన |పతిష్థ సంపా 

దించెను. అందుచేతనే ద్విపద కావ్యక ర్హలలో కాలము 

చేతనేకాక కవితాపతిభచే కూడ నీతని క్యగస్థానము 

లభించిను, 

2 { ఇగ [కీ. శ. 12 వ శతాబ్దిలో నాం|ధ్రదేశమున శైవ వై హవ 

మతములు రెండును వ్యా ప్తిచెంది పలువు రనుయాయుల 

నాకర్షించెను. వా రన్యోన్య దర్శన స్పర్శన భావణాదు 

లను కూడ నుజ్జగించి ఒజండొరుల ద్వేషించుకొనుచు 

సంఘమున కొంత అలజడి కలిగించిరి. అది చూచి ఆ 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము | 

"రండుమతనులవారికి సామరన్యము కలిగింప [పయ 

త్నించినవారిలో తిక్కన సోమయాబి [పథమగణ్యుడు. 

(క్రీ శ. 1210-1290). ఈతని వంశము పండితలకును, 

మంతి దండనాథులకును నెలవై వన్నె వాసిగాంచినట్టది, 

ఇతనితాత భాసన్మరమం (తీ రామాయణము రచిం చినట్టు 

(పతీతి. కానీ ఆ కావ్య మిప్పుడు లభించుట లేదు. తిక్కన 

E శ, 18 వ శతాట్టి పూర్వార్థ మున నెల్లూరును పరిపా 

లించిన మనుమసిద్ధికి మం|తియు, ఆస్థానకవియు నై అలరా 

రెను. అతడు తన తొలికృతియొన నిర్వచనోత్తర రానూ 

 యణమును ఆ మనుమసిద్దికే అంకితము శకావించెను. ఆ 

కావ్యము నాతడు చంపూ పద్ధతినిగాక నిర్వచనముగా 

రచించెను, ఇం చారంభమున  నాతనికి కవితారచన 

మునగల వివిధములయిన అభి పాయములు వెల్ల డింప. 

బడినవి, ఇది వాల్మీకి రచిత రామాయణో తర కాండ 

మున కనువాదము, ఇందు జనాపవాద భీతిచే రాముడు 

పీత నడవికి పంపుట, . సీత కుళలవులను 

మున్నగు వృశ్తాంతములును, రావణాదుల జనన వర్త 

నాదులును వర్షింప బడినవి. అనువాదవిషయమున తిక్కన 

యిందు చాల స్వతం[తశ వహించెను. ఇందు విష్ణువు రాష 

సుల వధించిన ఘట్టమున వీరరనమును, సితాపరిత్యాగ 

సందర్భమున కరుణరనమును చక్కగా సోషింపబడినవి. 

ఇందలి? లి భారతములోనిదానివలె నంత పరిపక్వము 

కాకపోయినను మిక్కిలి రనవంతముగానే యుండును. 

తిక్కన యిందు రామ నిర్యాణకథ నెందుచేతనో తెనిం 

గింపక విడిచివై చెను. తరువాత దానిని జయంతి రామ 

భట్టను నాత డేకాశ్యానముగా రచించి భ|చా|దిరామున 

కంకితము కావించెను. తిక్కనరచించిన రెండవ[గంథము 

భారతము, ఇం దాతడు విరాటపర్వము మొదలుకొని 

పదునైదు పర్వములు శెనిగించెను. ఆం|ధీకరణవిధాన 
మున నిం దాతడు నన్నయపద్ధతి న అవలంబించెను. పాత్ర 
రసౌచిత్య పోషణమున నాత డిందు (పదర్శిం చిన (పతిభ 

అపారమైనది. కీచకుడు [చౌపదిని వలచిన సందర్భమున 

శృంగారరసమును, ఉత్తర. గో(గవాణము నందును, 
యుద్ధపర్వములందును వీరరసమును, (స్త్రీ పర్వమునను, 

అభిమన్యు వధ ఘట్టమునను కరుణరనమును, శాంత్యను 

శాననములందు శాంతరసమును ఆత డంతో నిపుణ 

(వసవించుట. 

ముగా వర్షించియుం డెను. ఉదోోగపర్వమున కృష్ణుని 

ముఖమున నాతడు (పదర్శించిన రాజనీతి నై పుణ్యము 

అద్వితీయముగా నుండును. పాండవులయు, ధృత రాష్ట్ర 

దుర్యోధనులయు, క ర్ణళకునులయు, భీష్మ విదుర (దోణాదు 

లయు, కుంతీ చౌపదులయు పాత్రముల నాతడు సుస్పష్ట 

రేఖలతో తీర్చిదిద్దైను. ఆతడు చిితించిన కుంతీ చౌవదు 

లలో వ[తియకాంతో చితమయిన మనస్విత నిండారి 

యుండును. కీచకు నాతడు పాశవమైన కామమునకు 

వశుడయిన మోవోంధుడుగాకాక విషాద నాయకునిగా 

చ్నితింప యత్నించి కృత కృత్యు డయ్యెను. మం (తియు, 

యుద్ధ నీతి విశారదుడును అగుటచే నాతని యుద్ధ న ర్షన 

ములు సహజములును, గంభీరములునై నిజముగా 

యుద్ధము జరుగుచున్నప్పటి వివిధ పరిస్థితులును పఠిత 

లకు సాజాత్కరింప జేయును. తిక్కనశ్రైలి (ప్రధాన 

ముగా సంవాదశై లి. పాతల సంభాషణ ద్యారముననే 

అతడు కథను రమ్యముగా నడపించుచుండును. అలతి 

అలతి దేశ్యపదముల వాడుటయందును, రసోచిత వద 

వృత్త [పయోగమునందును ఆతడు మిక్కిలి నిప్పణుడు, 

అం(ధు లందరును మోదము పొందవ లెనను ఉద్దేశముతో 

నాతడు దీర్టనమానములను తగ్గించి దేశి మార్గము నవ 

లంబించెను. ఆ కారణముచే నతనిరచన తెలుగుతనమున 

కునికిపట్టయి నరససుందరమయి ముద్దు గొల్పుచుండును. 

కి సములయిన ఆధ్యాత్మిక విషయములనుకూడ స్పష్ట 

ముగా వ్యక్తము చేయగల శక్తి తెనుగు భావ కున్న 

దని మొట్టమొదట [(ప్రదర్శించినవా డాత జే. అతడు తన 

భారతమును హారిహురనాథ దేవుని కంకితము గావించి, 

తద్ద్వారమున రివకేశవా భేదమును [పచారము చేసి 

ధర్మాదై ప్రత మును స్థావింవ [పయత్నిం చెను, 

అభినవదండి బిరుదాంకితుడై న మూలఘటిక కేతన 

తిక్కనకు సమకాలికుడు. ఇతడు సంస్కృతమున దండి. 

రచించిన దశకుమార చరితమును చంపూ కావ్యముగా 

ననువది౦ చెను. _ఇది శృంగార వోస్యముల కాలవాలమై 

చక్కని సాహస 'కథలతో నిండారి యుండును. శేశన 

కథాకథన నైపుణ్య మిందు నర్వతోముఖముగా గోచ 

రించును. ఇదిగాక ఈతడు విజ్ఞానేశ్వరమను ధర్మశా(స్త్ర 
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(గంథమును, ఆంధభాషా .భూషణ.,. మను వ్యాకరణ . 



గ గంథ మును గూడ రచించెను. తెలుగు వ్యాక రణమును 

తెలుగు భాషలో రచించిన మొదటి లక్షణక ర్ర ఇతడే. 

ఇతడు దశకుమార చరితమును తిక్కన కంకిత 

యం చాతని వంశమును, పూర్వులను చక్కగా 

చెను. కవిత చెప్పి ఉభ యాకవిమి[తు మెప్పించితి నని ఇతడు 

రగర్వముగా చెప్పుకొని యుండెను. 

మారన, 

ఇ 

ము 

తిక్కన సోమయాజి శిష్యుడు. ఇతడు 

మార్కండేయ పురాణమును తెనిగించి గోన గన్నా రెడ్డి 

కంకితముచేసెను. ఇతని శొ_రి ఆడంబర రహితమై నరస 

ముగా నుండును. శెనుగున తగువాత వెలసినమను 

చరిత్రము, _ వారఠిళ్చం|దోపాఖ్యానము, _ కువలయౌాళ్వ 

చరి[తము మున్నగు [పబంధములందలి క ఛావన్సు 

విందుండియే [గహింపబడినది. 

ఈ యుగమున వెలసీన పండిత కవులలో అథర్వణా 

చార్యు డొకడు. ఇతడు థారత పం కరం 

[పతీతి, ఇదె యిప్పుడు ద భ్టమనటకేదు. దొరకిన కొలది 

పద్యములనుబట్టి ఈతని రచన విరాటవర్వమునుండి ఆరం 

భించు ననియు, మిక్కి లి |పొౌఢ మైన దనియు. తెలియు 

చున్నది. అథ ర్వణకారికావలళి అను తెలుగు వ్యాకరణము 

నీత్రడు సంస్కృత శోకములుగా రచించెను. ఇతడు తిలింగ 

కళ్చానుశాసన మను చిన్న వ్యాక రణమునుగూడ రచించె 

నందురు. 

కీ. శ. 1260 |పాంతమున బగైభూపొాలుడు నీత్రిసార 

ముకావళి అను నీతిపద్యములతో కూడిన [గంథమును 

రచించెను. సు! పసిద్ధమైన సుమతిళతక మునుగూడ సీత డే 

రచించి నట్రిందు చెప్పబడినది, ఇది ఎంతవరకు సత్య మో 

తెలియదు. ఇతని పద్యములు నరళనుందరములై. పండిత 

పామర హృదయ రంజక ములుగా నుండును. జెలుగున 

వెలసిన మొదటి రామాయణము రంగనాథ రామా 

యణము. దీనిని రంగనాథుడను కవి వాసి బుద్ధా రెడ్డిపేర 

[పక టించె ననియు, తం[డియుప దేశ ముచే బుద్ధా రెడ్డియే 

రచించె ననియు పతత్క_ _ర్హృత్వ విషయమున రెండు 

వాదములున్న వి. ఆశ్యాసాంతములందు గోనబుర్ధా రెడ్డియే 

(1200 . 1250) తండడియైన విళలమ్మునాథుని చేర 

నీ [గంథమును రచిం చినట్టు స్పష్టముగా చెప్పబడియుండు 

టచే ఆవాదమునే సలువురు విమర్శకు లంగీకరించు 
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సులోచన వ i వ 
అనువాద తాంతములు 

అలానే 

ఉదా త్తములుగానుం 

వనన్నమునై ద్వికదయయ 

౯ర్రముగా నుండే 

ఇ అీిపాటవముచేతను, కథా 

బాల మని వ 

ఉ తరకాండమును బుచారెడి అనతివ ఆతని కుమారులె న 
అం డా G en 

కాచవిఠలవిభులు రచించి రామాయణమును పూర్తి 

కావించిరి. వీరి రచన తం|డ్ రచనయంత ఉత్తమము 

కాకపోయినను రనవంతముగా చే ఉ ఉండును, 

తిక్కన తరువాత యుగకర్త అని చెప్పదగినబాడు 

ఎజ్రా వెగ్గడ, ఈతని యుగమున వెలసిన ొలిశావ్యము 

భాస్కర రామాయణము. ఇదియును భారతమువల 

నైకక విక ర్హ్భక మగుట నంభవించినడి, హుళ్లక్షి 

భాస్కరుడు, ఆతని కుమారుడైన మళల్లికార్జునభట్టు, 

శిష్యుడైన కుమార ర్ముదచేవుడు, మి[తుడ్రైన అయ్యలా 

ర్యుడు దీనికి కర్తలు. వీరళో వయః పాండిత్య (పతిభలచె 

చెద్ద యైన వాడు ఛాస్కరుడగుట చే కావ్య మాతని 

చేరచే వెలయింవబడినది. ఈ రామాయణమున తిక్కన 

తాతయగు థాస్టరుని రచనకూడ నున్నదని కొందరి 

తలంపు. అతడు వాల్నీకి రామాయణమును జాల 

సం|గవహాముగా రచించెననియు, దానితో తృ ప్తినొందక 

హుళకి భాన్క_రాదుల చ్చటచ్చట ఎంచి ఈరామాయణ 

మునకు రూపమొనగిరనియు వారివాదము. వారుచెప్పు 

'హేతువులనుబట్టి చూడ ఈ వాదము కొంత యుక్తి 

యుక్తముగానె కానవచ్చుచున్నది. మం(తిభాస్కరుని 

రచన సుందరకాండమువరకు గల అన్ని కాండములందు 

ఎంతో కొంత కలదని వీనివలన కెలియుచున్నది. 
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ఆ౦(ధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము | 

హుళక్కి. భాస్కరు డారణ్య కాండమును, యుద్ద కాండ 

మున 1188 పద్యములను రచించెను. ఈతని రచన లెండవ 

[పతాపర్నుదుని అశ్వ సేన కధ్యతుడై న సాహిణిమారన 

(1295-1828) కంకితము జేయబడినది. ఈతనిశె లి 

సమాసభూయిష్టమయ్యు, సుబోధమై నన్నయ కవితను 

బోలియుండును. యుద్ధ కాండమున సీతని రచనలో 

తిక్కన అనుకరణములు గోచరించుచున్న వి. మల్లి కార్జున 

భట్టు తం[డి అంతక వి కాకఫోయినను (పతిభావంతుడు. 

ఇతని రచన బాలకాండమునకంకు కిష్కింధా సుందర 

కాండములలో [గ్రేష్టళరముగా నుండును. వాలిభార్య 

అయిన తార శోకము నీతడు కరుణరన నిర్భరముగా 

వర్ణించెను. కుమార రు[దదేవునికి సం గవారచన వై (పీతి 

మెండు. ఇతడు రచించిన అయో ధ్యాకాండము భావ 

సం[గహమునకు, భాపామాధుర్యమునకును నెలవై మనో 

పారముగా నుండును. అయ్యలార్యుడు భాస్కరుడు 

రచింపగా మిగిలినయుద్ధ కాండమును పూ ర్తిచేసెను. ఇతడు 

|పొఢసమానములతో కూడిన శైలియం దభిమానము 

చూపెను. వీరరన|పధానమైన యుద్ధకాండమున కా శ్రైలి 

అనుగుణముగా నే ఉన్నది. మొదటినుండి తుదిదాక ఒక 

చేతిమీద సాగమిచే భాస్స్మ్రరామాయణమునందలి శైలి 

వకధారగా నుండక సమ్మవిషమముగా గోచరించును. 

ఎట్టన రెడ్డిరాజుల ఆస్థాన మున నుండిన మహాకవి 

(కీ. శ. 14 వ శతాబ్ది పూర్వభాగము). ఇతడు |పతిభా 

పాండిత్యములందు నన్నయ తిక్కనల 'కెనయె భార 

తారణ్య పర్వశేషమునేకాక సారివంళశమునుగూడ సమ 

ర్ధతతో నిర్వహించి, కవిత్రయములో స్థానము సంపా 

దింవ జాలను,. ఇత డారణ్యపర్వ “శీషమును నన్నయ 

శేరుమీదుగనే శెనిగించి రాజరాజున కే అంకితముచే నెను, 

ఇది అతనికి సహాజముయిన వినయమును, నన్నయవెగల 

భక్తిని చాటుచున్నది. ఈత డారణ్యపర్వ శేష మును 

. నన్నయశై లితో నారంభించి, తిక్కనశెలితో ముగిం 
చెను. అందుచే ఇతనిరచన నన్నయ తిక్కనల రచనలు 

అను మవోసము[దములను కలుపు జలసంధివలె గోచ 

రించును. ఆరణ్య పర్వమునందలి ఘోషయా|త్ర, రామో 

పాఖ్యానము, సావి త్యుపాఖ్యాన ము, యతపళ్నలు (అను 

భాగములు మిక్కిలి ేరుగాంచినవి. ఆరణ్యపర్వశేష 

గ. 

మున ఎల్టిన సంస్కృ తాం|ధములను నమభాగములుగా 

వాడియుం డెను.” ఎల్లున రామాయణమునుగూడ రచించి 

తన (పభువయిన [పోలయ వేమా రెడ్డికి అంకితము కావిం 

చెను. అది ఇప్పుడు _ లభ్య మగుట లేదు. హారినంళమున 

నీతని శైలి పరిపక్వము నొందినది. ఇందు (శకృ్ళమ్ణుని 

చరిత్రము సంపూర్ణముగా వర్ణింప బడినది. గోకులమును 

వరి ంచుపట ఎఆజన జూనపద జీవితము నెంతో రమ్యముగా 
లు రా యు 

చితిం చెను. హోర్ల మెన అనురాగ మున కాలంబన మైన 

సా త్రి షక శృంగారమును వరి ంచుటలో ఎఆఅన మేటి. 
అ ఓల C9 

ఉషానిరుద్ధుల చరిత్రము, రుక్మిణికల్వ్యాణము, ఇందు 

మీక్కిలీ రనవంతములుగా నుండును. అనువాద విషయ 

మున ఎజిన నన్నయ, తిక్కనల మారము నే అవలంబించెను. 
యు a 

ఎట్ల్జన రచించిన స్వశం[త కావ్యము అట్మనృనసింహ పురా 

ణము. దైహ్మాండ పురాణమునుండి వస్తువును [(గహించి 

ఎడ నెడ చక్కని వర్ష నలు చేర్చి, దాని నాత డొక హృద్య 

మైన [పబంధముగా నంతరిం చెను, (పహ్ల్హాదచరిత మింది 

[పథాన కథ. భ క్తి వర్ణ నమునం దీతడు పోతన కీడుకాక 

పోయినను (పవ్లాదచరిత వర్ణి ంచుటపట నాతని కీతని 
(ag) దం ౧౧ 

రచన ఒజ్జబంతీ య య్యెననుటలో నతీశ యోక్రి ఉండదు. 

ఈతని లి సత్త్వళుద్ధికి నెలవై, సత్త్వ పధానమయిన 

యితని శీలమున కాదర్శ్భమువోలె గోచరించును. |శీనాథు 

డితని సూక్తి వై చితిని పళంసించెను. ఇతనికి (ప్రబంధ పర 

మేళ్వరు డనియు, శంభుదాసు డనియ్ బిరుద నామములు 

గలవు. 

విక్రమ సేనము అను కావ్యమునురచించిన చిమ్మపూడి 

అమ శేశ్యరు డీ కాలమువాడే. పలువు రాం|ధకవు లీత్రని 

మహోకవిగా స్తుతించియుండిరి. ఈతని కావ్య మిప్పుడు 

లభించుట లేదు. విన్నకోట "పెద్దన కావ్యాలంకార చూడా 

మణి యను లవణ కావ్యమును రచించి రాజరాజు 

వంశీయుడయిన చాళుక్య విశ్వేశ్వర రాజున కంకితము . 

చేసెను. ఇందు సాహిత్యవిమయ ములతోపాటు వ్యాకరణ 

చృందో విషయములుకూడ నున్నవి, లత్యుముల నిచ్చు 

సందర్భమున నీతడు కృతిపతినిగూర్చి రచించిన పద్యములు 

రసవంతములుగా నున్నవి. ఉద్దండ రచనా ధురంధరుడని 

(శ్రీనాథుని చె [పశంసింపబడిన వేములవాడ భీమకవి ఈ 

కాలమునం దే ఉండెను. ఇతడు కవిజనా[ళయమను ఛందో 
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| కాని ఇటీవలి పరిశోధన 

ముల వలన దాని ర కృతము శచనశ ఆరోపింపబడు 

చున్నది. భీమకవి రాఘవపాండవీయ మను ద్వ రర్థికావ్య 

మును, నృసింహపురాణము, శతకంధర రామాయణము 

హారవిలానము మున్నగు బహ ఎ గంథ ంథములను రచించెనని 

లభ్యము లగుటలేదు. 

ఈతని చాటువులుమా[తము కొన్ని లభించుచున్నవి, 

వానివలన నీతడు ఉత్తమ శేణికిచెందిన కవియే అనియు, 

శాపానుగపె సమర్థ డనియు తెలియుచున్నది. ఇతడు 

(గంథమును రచించెననీ |పతీతి. 

హ3పళకుదురు. కాని అవి యిప్పుడు 
al 

గోదావరి మండలమునందలి (దావారామమునకు చెందిన 

వాడని కొందరును, తెలంగాణమునందలి కరీంనగర 

మండలమునకు చెందినవాడని కొందరును చెప్పుచున్నారు. 

సంస్కృతమున రాజశేఖరుడు రచించిన వీద్దసాలభంజిక 

అను నాటకము ననుసరించి మంచన (1850) కేయూర 

బాపు చరిితమను కావ్యమును రచించి నంచూరి 

గుండయామాత్యుని కంకితము చేసెను. విద్ధసాలభంజిక 

యందలి పెక్కు పేర్ల నీతడు మార్చుటయే కాక [వసక్తాను 

[పన _క్తముగా పంచతం| త్రమునందలి కథ లనుబోలిన కథల 

నిందు చొప్పించెను. ఈతనిది క్లిప్హాన్వయములు, దీర్చ 

సమాసములులేని మనోహరమైన కథన శైలీ. సి 

మంతములయిన కల్పితకథలనింత మనోహరముగా వాని 

నవారు పూర్వులలో కానరారు. 

ఈ యుగమునందలి కవి మండలిలో నెజ్బనతో సాటికి, 

పోటీకి నిల్వజాలువాడు నాచన సోమనాధుడు (18/0). 

ఈతడు హారివంశమునందలి ఉత్తరభాగమును ఉత్తర 

పారివంళశమను" పేర రచించి, హారిహరనాథుని కంకితము 

చేసెను. ఈతడు పూర్యవారివంశమును (వా "నినో లేదో 

తెలియదు కాని ఉత్తర హరివంళమునందలి యారంభ 

మును జూచిన చానినికూడ రచించిన తోచును. ఇతడు 

వసంత విలాసమును, హారవిలాసమును రచించెనని చెప్పు 

దురు. కాని అవి లభ్యము లగుటలేదు. ఉత్తర హారి 

వంశము ఆరాశ్వానముల (ప్రబంధము మూలమునంద లి. 

రసవ త్తరములై న భాగములను మాతమే (గ్రహించి 

కొన్ని మార్పు చేర్పు లొనరించి అతడీ [గంథము నొక 

స్వతంత గంథముగా సంతరించెను. ఎట్లన విడిచిన వాంస 

డిభకో పాభ్యాన ము నీశ్రడు విపులముగా వర్ణించెను. 
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భంగము కలిగించునని చెప్పినను దోషముండదు. నరకా 
ల్లో రా § వా «i సుర నంహాఠమున ఎరళ్ళంగారముల కితడు ఉచితమైన 

లభాపాభూవణ, సాహితంరసబోవణ, 

సంవిధాన చ।కవ రి,నవిన గుణసనాథ వీరుదములున్న వి 

కథాకల్పనముందును, వర్షివములందును ఇతడు 

అపి నరా కొ రాడా జే తను విడిచి బి బంధ 

లి ళజారాలంకార భూయిష్టమును, దీర సమాస 
ఓ ఇ i ఇం 

బంధురము నై ఓజొగుణమున కాదర్శముగా నుండును. 

ఎడనెడ ఈతడు వాడు లోకో కులు, సామెతలు మిక్కిలి 

మనోపారములుగా నుండును. ఇతని ఛారాకుద్ది చాల 

గొప్పది. ఇతని వచనములు కొన్నిచోట్ల దీర్హతరములై 
ర “భు అ 

యమకాను [పాసాదులతో కూడి క్లిష్టముగా నుండును. 

రసపోమణమున నీత డెజ్జనతో సమానుడేయైనను జొ చిత్య 

మార్గము ననునరించెను. ఈతని 

పోమణమునందును, ఆవేశ నిగహమునందును, అతని 

కీడు కాజాలడు. | 

రావిపాటి [తీపు పురాంతకుడను క్షికూడ రెండవ 

[పతాపర్ముదుని కాలమున నుం డెనని విమర్శకులు తలంచు 

చున్నారు. ఇతడు సంస్కృతమున [(పేమాభికామమను 

వీథి నాటకమును, తెలుగున అంబికా శతకము, చంద 

తారావళి, మదనవిజయము, |తీపు రాంత కోచాపారణము 

అను [గంథ ములను రచించెను. కీనాథుని| కీడాథిరామము 

నకు మూల మీతని చేమాథిరామ మే. ఇతడు శివభక్తి 

పరాయణుడు. అంబికా శతకమున నీతడు శివపార్వతుల 

శృంగారమును భక్తి సమ్మిశితముగా వర్ణించెను. మదన 

విజయము కామశా(న్హ్రమునకు సంబంధించిన | గంథముగా 

కానవచ్చుచున్నది. ఇతని |క్రిపురాంత కోదాహరణమునకు 

_ అజాతి వాబ్బ్యయమునఅత్యు త్తమ స్థానమున్నది. ఇందీతడు 

నమాసాడంబరము లేని చక్కని శైలితో కుమారగిరి 

మందిరుడైన శివుని పస్తుతించి యుండెను. 



ఆం(ధ వాజ్మయ చరితము - | 

ఆం|ధ్రవా జ్మయ మున ఎట్టన యుగముతొ పురాణ 

పరివ_రనము నన్న గిల్లినది. కరువాతియుగమున కొందరు 

కవులు న ౦స్క్బు త కా వ్య నాటకానువాదమునకును, 

కొందరు న్వతం[త కావ్యరచనకును ఆరంభించిరి. ఈ యుగ 

మునకు కర్త అని చెప్పదగినవాడు (శ్రీనాథ కవిసార్వ 

భౌముడు. ఆంధమున కవితయము తరువాత వారిత్రో 

సమానమైన కీర్తిపళస్తులను నంపాదించిన వా డీ మహో 

కవియే. దాని కీతని బహు గంథ క ర్హృత్వమును, అసా 

మాన్య పాండితీ (పతిభలును, నిరర్గళ |పొఢశా లియు 

కారణములు. ఇతని రచనలలో మరు త్తరాట్బరితము, 

సప్తశతి, పం ండితారాధ్య చరితము న నష్టము లై పోయినవి. 

శృంగార నై షధము, ఖీమఖండ కాశీఖండములు, వార 

విలానము, [కీడాఖిరామము, శివరా(థతి మహాత్మ్యము, 

పల్నాటి పీరచర్మితము అనునవి లభించు చున్నవి. శృంగార 

నైవధము సంస్కృత మునందలి | శివార్డుని నై సధ కావ్య 

మున కనువాదము. జొచిత్యము పాటించుచు, అనౌ 

చిత్యము పరిహంచుచు నత డీ అనువాదమున చూపిన 

నేర్చు అనితర సామాన్యమై ఉన్నది. ఈ కావ్య మా 

మహోకవి [పౌఢశై లికిని, పాండిత్య పకర్ష కును నికషో 

పలమని చెప్పతగియున్నది. ఇందలివస్తువు నలదమయంతుల 

పరిణయ వృత్తాంతము. ఖీమఖండమున గోదావరీ మండ 

లమునందలి (చాజారాను భీమేశ్వర శే[త మాహోత్మ్యము 
వర్ణింపబడినది దీనికి మూలము స్కాందపురాణము,. 

(శ్రీనాథు డిం దా కేత్రమును తత్పరినర (వ దేశములను 
ఎంతో విశదముగా వర్ణించి తన ఆం|ధాభిమానమును 

(పకటించినాడు. వ్యాసుడు కాళి విడిచిన వృత్తాంతము, 

హాలావాల భక్షణము నరనముగా వర్షింపబడినవి. కాశీ 

ఖండమున సుప్రసిద్ద శై వశే త్రమయిన కాశీశేత మవో 

త్శర్టము వివరింపబడినడి. ఇదియు స్కాందపురాణము 

నుండియే (గహింపబడినది. (శ్రీనాథుడు "ఇిదకోమటి 

వేమునితో కాశీయాత్ర కేగి, అందలి తీర్ధ దేవతాదులను 

నిశతముగా  పరిశీలించియుండుటవే నిందలి వర్ణ నలకు 

కుడ చెంతో సహజత్వ మలవడిన ది. తమావోత్మ్య 

రూపము లై పురాణ[పాయములయిన ఈ రెండు (గంథ 

ములకును (శ్రీనాథుడు తన |పతిభాపాటవముచే సుందర 

మయిన కావ్యత్వము నాపాదింపజాలెను. కాశీఖండమున 

వింధ్యగ ర్వాపహి రణము, గుణనిధి చరిత, వ్యాసుడు 

కాళిని బాసిన కథ, సుశీల చరిత సరనముగా వర్ణింప 

బడినవి. ఇం దితని శైలి [పొఢశా పరాశాష్థను చెంది 
నది. హారవిీలానము, శివుని విలానములను వర్ణించు 

కావ్యము. చిరుతొండనంబికథ, పార్వతీ పరిణయము, 

దారుకా వనవిహవోరము, వోలావాల భత్షణము, కిరా 

తార్జునీయము, 
త్రొండనంవికథను (శ్రీనాథుడు పొల్కురికి సోమనాథుని _ 

ఇందు వర్ణింపబడిన విలాసములు. చిరు 

బసవపురాణమునుండి [గహించి, పెంచి ఎంతో సరన 

ముగా వర్ణించెను. పొర్వశీ పరిణయము కాళిదాసుని 

కుమారసంభవమునందలి శి, 4, 5 సర్గము లందలి 

భాగములకు సం|గహోనువాదము., మిగిలి న వాతని 

న్వతం[త రచనలే. (శ్రీనాథుని న్వతం|త్ర రచనా సామ 

ర్థ్యమును, శై ఇ లీసౌస్టవమును హరవిలానమునండే 

పాచ్చుగా కాంచనగును. వరా లి మావోత్శ్మ రిమున 

సుకుమారుని కథ కలదు. పల్నాటి వీరచరి|త, పల్నాటి 

పీరుల శొర్యనమును వర్షించు జాతీయ ద్విపద కావ్యము. 

బాలచందుని శర మిందు విశదముగా వర్ణింపబడినది, 

(శ్రీనాథుడు పండిత రంజకమయిన [_పొఢరచనయందు 

వలెనే పొమరరంజక మైన చేశీయరచనయందుకూడ మహో 

నివుణుడనుట కీ కావ్యము నిదర్శనము. (కడాఖిరామము 

గోవింద మంచనళర్మ, టిట్టిభ సెట్టి అను మృతుల సంభా 

షణ రూపమున వెల్వడిన' 'శృంగారవర్దనలతో కూడిన 

ఇందు రావిపాటి (తీపు రాంతకుని | చుమాభి 

రామము ననుసరించి ఆనాటి ఓరుగంటినగరము చక్కగా 

వర్ణింపబడినది. ఇది వినుకొండ వల్లభ రాయ కృత మని 

అందున్నది కాని (పతిపద్యమునందు (శ్రీనాథుని ము[ద 

కావ్యము. 

స్పష్టముగా కానవచ్చుటచే నతడే దానిని (వాసి. వల్లభ 

రాయని పేర (వకటిం చియుండునని యూహింపవచ్చును. 

(శ్రీ నాథుడు వివిధ దేశములను, వివిధ రాజాస్థాన ములను 

దర్శించినప్పుడు చెప్పిన చాటువు లెన్నో ఉన్నవి. అవి 

ఆతని నిశిత పరిశీలనమును, పరివోన |పియత్వమును 

స్వేచ్భావర్తనమును వ్యక్తము చేయుచున్నవి. (శ్రనా 

థుని శైలి పౌఢ . గంభీరమయినది. ఈతని పద్యముల 

నడక మ శ్తేభయానమున శెనయై చదివినకొలది చవు 

లూరించుచుండును. ఈతడు కావించిన బహు. ప్రయో 
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గము లీతనికి వ్యాకరణాది శా(స్త్రములందు గల పొండి 

త్యమును వెల్ల డించుచున్న వి. ఈతని కావ్యములు పెద్ద 

నాదుల కొజ్జబంతులై (ప్రబంధ నిర్మాణమునకు దారి 

చూపిన వనుటలో నతిశయో క్రి లేదు, 

మవోభక్తుడును, కవి శిరోమణియు నైన బమ్మెరపోత 

రాజు శ్రీనాథునికి సమకాలికుజేకాక బంధువుకూడ నని 

చెప్పుదురు. (1400-1450) ఇతడు రచించిన |గంథ ములు 

మూడు. భోగినీ దండ క ము, వీరభ[ద విజయము. 

[కీమదాం[ధ మహాభాగవతము. వీరభ|దవిజయ క ర్హృత్వ 

విషయమున భిన్నాఖి పాయములు కలవు. కాని భాగ 

వత శె లికిని, అందలి 2 లికిని గల సామ్య మునుబట్టి విమర్శ 

కులది ఆతడు బాల్యమున రచించిన కపిత్వమై యుండు 

నని భావించుచున్నారు. ఇది దజాధ్వరధ్వంసమును 

వర్ణించు (ప్రబంధము. భొగినీదండకమునందలి శైలి 

సర్వదా పోతన చానివలెనే యున్నది. ఇందలి వస్తువును 

బట్టి ఇది ఆతని యౌవనమందలి' రచన యని చెప్పవచ్చును. 

ఇంక మూడవదియగు భాగవతము ఆం|ధ వాబ్బయ 

మునకు అలంకార [పాయమెనది. ఆం[ధమున మహో 

భారతమునకుకూడ దీనికున్నంత [పచారమును, విశ్వజనీ 

నతయు లేదని చెప్పవచ్చును. దాని కిందలి మధురమంజుల 

మన శైలియు, భ క్రిరసమయమయిన వస్తువును కారణ 

ములు. ఇది సంస్కృతమున వ్యాసుడు రచించిన భాగ 

వత పురాణమున కాం|ధీక రణము. ఆం|ధీక రణ మున 

పోతనయు కవి|తయమువారి పద్ధతినే అవలంవించెను, 

కాని ఈతడు సహజముగ భక్తుడగుటచే భ క్తులచరిత్రము 

లను వర్ణించునప్పుడును, భక్తి తత్వాదులను వివరించు 

నప్పుడును ఆవేశపరుడై [గంథమును మూలముకంటొ 

విస్తృత తరము గావించియుండెను. ఇందు పం డెండు 

స్కంథ ములున్న వి. కాని పోతరాజు రచించిన [గంథమున 

కొంతభాగము శిథిలమైపోవుటచే ఆ శిథిలిత భాగముల 

నితరులు పూరించిరి. వీరిలో వర్చూరి సింగన షష్ట స్కంధ 

మును, గంగన పంచమస్క 0ధమును,ః వెలిగందల 

నారయ ఏకాదశ, ద్వాదళ స్క ౦ధములను రచించినట్లు 

తెలియుచున్నది. తృతీయ, చతుర్ధ, దశమస్కంధొో త్తర 

భాగములందుగూడ నచ్చటచ్చట నారయ రచనమున్న 

దని చెప్పుదురు. భాగవతమున విష్ణుని పక్ వింశత్యవతార 
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శో సా 

వామనచరి[ తలు, , మవాంబంరషుల ఉపాఖభాన ములు, 

రుక్షి] 
క్రి 

మున ఆ జాల పిదితములై నవి. ఇందు కర్మజ్ఞాన మా 

ని 
3 కల్యాణము మున్నగు నెందలిఖభాగము లాం; 

ఇందు గోపికల మధురభ క్రిని హృదయరంజక ముగా 

వర్ణించెను. ఇందు పోతన ఆత్మియాంళ మక్కువగా 

గోచరించును. అందుచేతనే ఈ భాగ మద్భుత మైన ఒక 

గత కావ్యము (Lyric) వలె శానవచ్చును. పోతన 

వర్ణనలు మిక్కిలి విశదములై వర్లరమును పఠిశలకు 

సాజాత్కరింప ఊేయుచుండును.. ఇతనిశై లి అతిమధుర 

మెనది. తెలుగుభాషకు నిసర్ల్గమైన సంగీత మాధుర్యము 

లీతని శావ్యమున సర్వతోముఖముగా గోచరించును, 

ఇతని కలంకార (పీతిమెండు. వర్తన సంద ర్భముల నీత 

డంత్యాను వానముల నధికముగా  వాడుచుండును, 

అందుచే నీతని కవిత మృదంగధ్వన్యనుగత మైన మృదుల 

సంగితమువలె వినిపించును. పండితులనక, పామరులనక, 

వృద్దులనక, అాలురనక (స్ర్రీలనక, పురుషులనక ఎల్ల 

ఆం|ధుల (ప్రీతిని చూరగొన్న మహో కావ్యము భాగవతము. 

నారయాదులు తమ రచనలందు పోతననే అనుకరింప 

యత్నించిరికాని అందు కృతకృత్యులు కాజాలకపోయిరి. 

వీరు మువ్వురిలో సింగన మిగిలిన యిరువురికం శు సమర్థ 

డుగా కానిపించును. 

జక్కన వి|కమార్క_చరి[త్ర మను కథా కావ్యమును 

(వాసి దేవరాయల కడ గణకుడుగానుండిన సిద్ధనా 

మాత్యున కోంకితముచేసెను (1406-1422). ఈతడు మంచి 

పండితుడేకాక అవధాన నిర్వవాణాది [పజ్జలుకూడ కల్లిన 

వాడు, ఈ కావ్యమున శక[పవర్తకుడైన వికమార్కుడను 

మవోరాజు చేసిన అద్భుతకృత్యములు వర్ణింపబడినవి. 

ఇందలి వీరాద్భుత రసమయములైన . విచిత కథా 

వృత్తాంతము లప్పటివారి కట్టి గాథలృపై గల మక్కు- వను 
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| వ్య క్షముచేయుచున్నవి. ఇందలి శైలి సరళమై రనవంత 

ముగా నుండును. బుతువులను వర్థించువట్ల జక్కన 

నూ త్మపరిశీలన ము (పకటించెను, ఇందు గల (శ్రీశ లాది 

పుణ్య'కేత్రముల వర్ణనము జక్కన భక్తితత్సరతను 

వ్య_క్షముచేయు చున్నది. 

అనంతామాత్యుడు రన రణము, అనంతునిఛందన్సు, 

భోజరాజీయుము అను ' ంథములను రచించెను. ఇందు 

మొదటి రెండును లతణ[గంథ ములు. అనంతుడు రసా 

భరణమును శా. శ, 1లి5రి లో (కీ. శ, 1ఉలిత్స ముగించి 

నట్లు తెల్చియున్నాడు. ఇతడు గురుదేవ తాభ క్రియుతుశు., 

తన ఖోజరాజీయమును గురూవదేశము ననుసరించి 

అహోబలడేవుని కంకిత ను కావించెను. ఇందు విక మార్క 

చర్మితమందువ లె నే భోజునిగూర్చిన కథలు వర్ణింపబడినవి, 

ఈ కథలన్నియు నీతి పధానములై. ఉన్నవి. ఆం|ధ దేశమున 

సు ప్రపిద్ధమెై సనత్య|పభావమును నిరూపించు గోవ్యా[ఘ 

నంవాద మీ [గంథములోనిబే, ఇందు కరుణరనము 

చక్కగా పోపుంపబడినది. ఇతనిశి లి (దాశాపాక మై 

మీక్కిలి మృదుమధురముగా నుండును. ఇతడక్కడక్కడ 

గృవాజివితమును, ప్రల సంభాషణాదులను చక్కగా 

వర్ణించియున్నాడు. 

గౌరన (18. శ,15వ శ'తాబ్రి పూర్వార్థము) తెలుగున 

హరిశ్చం|దో పాఖ్యాన నవనాథ చరి తలు అను ద్విపద 

కావ్యములను, సంస్కృతమున లతణదివీక అను ఛందో 

(గంథమును రచించెను. ఇతడు పద్మ నాయక రాజులు 

పాలించిన రాచకొండ రాజ్యమున నివసించెను. ఇతడు 

(శ్రీశ లమల్లి కార్టున దేవుని భ క్తుడు. ఇతని వారిశ్చం|దో 

పాఖ్యానమునందలి కథకు మూలములు స్కాంద, 

మార్రం డేయ పురాణములు, తెలుగున ఈ కథను స్వతంత 

[పబంధముగా రచించిన మొదటికవి ఈతడే. ఇం దితడు 

విపిధపా[తలను విస్పష్ట రఖలతో తీర్చిది ద్దైను. [పకృతివర్షన 
లను రూపవర్ణనలను సొగనుగా నిర్వపాంచుటలో ఇతడు 

మిక్కిలిదిట్ట. నవనాథచరి[త సిద్ధినొందిన శివయోగుల. 
చరి[త, ఈ నవనాథులలో మీననాథుడను చా డపార 
మహిమాన్వితుడు. రాజరాజు కుమారుడని లోకమున 
(వసిద్దుడెన సారంగధరునికథ ఇందు మాళవచేశమున 
జరిగినట్టు వర్ణింపబడినది. ఖండితాంగుడై న సారంగుని 

మీననాథుడు కాపాడి సిద్ధులలో కలుపుకొ నెను, గౌరన 
శెలి మృదువై. జాత యో క్తులకును,. సామెతలకును 

ఆలవాలమై మిక్కిలి నరనముగా నుండును, హాస్యరస 

ఫోషణమున ఈత డంచెపేసిన చేయి. నవనాథ చరితము 

నందలి వంచక ' పురోహితుని కథయు, హరిశ్చం|దో 

పాఖ్యానమందలి కలపాకంఠీ కాలకెశికుల వృత్తాంత 

మును ఇందుకు తార్కాణములు. 

మడికి సింగన పద్మపురాణో_త్తరఖండము, వాసిస్ట 

రామాయణము, భాగవత దళమన్క ౦థము అనువానినే 

కాక నక్రలనీతి సమ్ముతమను సంకలన |గంథమునుగూడ 

రచించెను. పద్మపురాణో త్తరఖండము సంస్కృతము 
నందలి ఆ వురాణభాగమున కనువాదము. ఇందు మాఘ 

స్నాన మాహాత్శ మును గురించిన కథలును, (శ్రీకృష్ణ 

చరిత్రమును మసోవారముగా వర్ణింపబడినవి. ఈ కథలను 

వనిష్టమవార్షి దిలీవునకు చెప్పియుండెను. ఈ కావ్యము 
తెలంగాణమునందలి సబ్బి మండలమునకు (ప్రభువైన 

ముప్పయభూవాలుని మంతి అగు వెలిగందల కందన 

మంత్రికి అంకితము చేయబడినది. వాసీష్థ రామాయణము 

సంస్కృత మునందలి జ్ఞాన వానిష్టమునకు తెలుగు. వసిష్ట 

మహర్షి కిని, (శిరా మునికిని జరిగిన ఆధ్యాత్మిక సంవాదము 

లిందు సరళ శైలిలో వర్ణింపబడినవి. భాగవత దశమ 

స్కంధము ద్విపద కావ్యము. ఇతర స్కృంధముల నాతడు 

శతెలిగించినట్లు లేదు. ఇతని ద్విపదరచన మిక్కిలి సరనముగా 

నున్నది. నకలనీతి సమ్మతమున పంచతంతము, నీకి 

సారము, కామందకము, బ ధ్రైననీతి, భారతము మున్నగు 

పూర్వ గంథ ములనుండి చక్కని నీతిపద్య ములు సంగ 

హింపబడినవి. నడునునడుమ సింగన స్వయముగా (వానీన 

పద్యములు కూడ నిందుగలవు. ఈతనిశెలి సరళమై 

సర్వజన సుబోధముగా నుండును. 

దగ్గుపల్లి దుగ్గయ్య శాను (శ్రీనాథుని బావమరది 
ననియు, తన కా మహాకవి వలననే కవిత్వ మలవడె 

ననియు వాసికొనియున్నాడు. కఠోపనిషత్తు నందును, 

భారతానుశాసనిక పర్వమునందును గల నాచి శేతుని 

కథను వస్తువుగా(గహించి ఈతడు చక్కని పబంధముగా 

సంతరించెను. ఇందు శాంతరసము 1పధానమై యున్నది. 

ఇందలి శ లి సులభ జాతీయ పదములతోడను, సామెతల 
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శతోడనుగూడి చాల రమణీయముగా ఉండును. ఇందలి 

క్రథయు అది వెల్లడి జేయు సీశులును మిక్కిలి ఉదా త్తము 

లుగా నుండును. ఈ యుగమునందిలి (పళ స్హ రచనలలో 

ఇది ఒకటి. 

కొరవి గోపరాజు (16. శ, 15 వ శశాబ్రిపు గా ర్వార్లము 
ర 

సింహానన ద్వాతింశిక అను క థా కావ్యమును రచించెను, 

భోజరాజు విక్రమార్కుని సింవాసనము నధిరోహింపవచ్చు 

నప్పు డందలి సాలభంజిక అతనిని వారించుచు చెప్పిన 

ముప్పది రెండు చక్కనికథ లిందు వర్ణింపబడినవి. ఇందు 

గోపరా జాయా నందర్భములం 

విద్యల స్వభావమును, ఆచారములను (పదర్శెంచి తన 

సర్వజ్ఞతను సూత్మపరిశీలనమును వ్యక్తము చేసినాడు, 

ఇందలిశై లి సపాజమై కథనమార్షమున నడచుచుండును. 

జగ|త్పనసీద్ద మైన సంస్కృత పంచతం[త మును డూబ 

గుంట నారాయణకవి అనువదించి (1470) మాధవవర్శ 

వంశీయుడయిన బనవ భూపాలుని కంకితము కావించెను. 

ఈ కావ్యము |పపంచమునందలి ఎల్ల భాషలలోని కొనువ 

దింపబడి ఉండుటయే దీని అ[పతిమాన [పళ స్తికి తార్మా 

ణము. ఇందు మిత భేదము, సుహృూల్లాథము, నంధి, విగ 

హాము, లబ్దనాళము, అవిమృశ్య కారి? తము, అను ఐదు 

భాగము లున్నవి. ఇందలి పా|తలు బాలవరకు పశు 

పజ్యాదులే.అవి యొనరించు సంభామణములు నీతి ధర్మ 

ములతో నిండారి అద్భుతములుగా నుండును. వీటి మూల 

మున కవి మానవుల మాననములకు నొప్పికలుగకుండ 

నీతి ధర్మములేకాక జీవిత రవాస్యములను, రాజనీతి 

విశేషములను బోధించియున్నాడు. నారాయణకవి 

ఇ లి కథాకథనమున కనుగుణమై, సరళమె, ఎడ నెడ 

హాస్యరసముతోకూడి మనోవారముగా నుండును. 

ఈ యుగమునకు చెందిన విద్వత్క_ వులలో పిల్ల లమజ్జి 

పినవీరభదు డొకడు (1490). ఇశడు వెక్కు [గంథము 

లను రచించినను శృంగారశాకుంతల మను శకుంతలాపరి 

ణయము, జైమిని భారతము. అను రెండు కావ్యములు 

మాతమే ఉపలభ్యము లగుచున్న వి. 

శాకుంతలము, శకుంతలా దువ్యంతుల వివావామును 

వర్షించు శృంగార (పబంధము. పిన ఏీరభ|దు డిందు భార 

తమునందలి కథ నేకాక కాళిదాసుని అభిజ్ఞాన శాకుంత 

చా కాలనునందలి 

ఇందు శృంగార 
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ల మో తో ను 

వర్షింపబడినది. ఇం చదమ్మ్చుతములమిన కథ లసకము 
వర కటల 

లున్న పె అక మే ధాక్షముతో నగిన ఫీమార్తునులు దాస్ 

నదికటిన వా వాటివి కా సన లాగు దం కాల Mb యుంగలి 
గ న్. ఆ Pel అపి సెల శక వజయ మం కాము "లో ల వ al మా. 

| జ ఇరగ శవ ఆర్ న గ కవ చ ప్రక చరా! 
mE, అయం. DoDI, బు భు "వా ౫౮ murs py pa 

చచి ("nn యు 

న 

హాన చరి!త, ఉదాలక మహార్షి కథ, కుళలవొ పాఖ్య్వానము 
టు రు య భి 

మున్నగున విందలి కథలలో ప్రసిద్ధ ములయినవి పినపిర 
~ C= 

భ;దుని కెలి ఈ కావ౧మున పరిపకత నందినది. దినిని 
an నం లి ర 

స అతడు “వాణి నారాణి అని 

సాళువ నరసింహరాయల కంకితము  చయబఐడినది. 

ఈతని రచనలో [శ్రీనాథుని ఛాయలు వెక్కుచోట్ల గోచ 

రించును. 

నంది మల్లియ, ఘంట సింగనలు శెలుగునందలి 

మొదటి జంటకవులు (కీ. శ. 15-వ శతాబ్ది ఉ త్తరార్థము 

|వబోధ చం[దోదయము, వరావాపురాణము అనునవి 

వీరి రచనలు. ఇందు [వబోధ చందోదయము సంస్కృత 

మున కృష్ణమి[ళుడను కవి రచించిన ఆపేరుగల వేదాంత 

బోధక మెన నాటకమునకు (బబంధరూప మైన అను 

వాదము. ఇందలి [పధానరసము శాంతము. కామ 

[కోధ లోభ మోహ వివేశాదులు, [శ్రద్దా విష్ణుభకక్తు 

పనివదాచులు ఇందలి పాతలు. నవ్వుని అంతరంగ 

ముననుండు ఉత్తమ (వకృతులకును, దుష | పక్కతు 

లకును జరుగు నై త్రిక సం। (గామ మిందు పర్లింపబడికది 

మన | పకృతుల ఓటమి. యు, వివేకునిగెలుపును, (ప బోధ 

చం[దుని ఉదయమును చివర చక్కగా నిరూపింవబడినవి. 

క్లిష్ట మైన వేదాంత విమయమునుకూడ సీజంటకవు లిందు 
రారు రుల 

రమణీయముగా సర్వజన సుబోధముగా వర్ష్మించుటలో 

తను [వతిభను (పదర్శించినారు, ఈ [ప్రబంధము నాది 



ఆ౦(ధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = 1 

కేతోపాఖ్యాన కృతిభ రృయైన అనం తామాత్యుని గంగ 

య కే అంకితము చేయబడినది. వరాహా సురాణమునందలి 

విశేషభాగము [వతదాన మహిమలతో నిండియుండును. 

అందుచే మల్టయ సింగన లందలి రసవంతములై న భాగ 

ములను మా|తమే (గ్రహించి వర్ష నాదులను బెంచి ఈ 

పురాణమును [పబంధమార్షమున రచించిరి. ఇందు 

దుర్ణయ రాజు వృత్తాంత మున శృంగారరనము చక్కగా 

పోపింవపబడినది. విరవా మృగయా విహారాదు లిందు 

(పబంధోచితముగా వర్ణింపబడినవి. ఇందున్న అర్జునకి అను 

భిల్లాంగనకథయు, గౌతమమహర్షి కథయు, గౌరికల్యాణ 

వృత్తాంతమును మిక్కిలి హృద్యములుగా నుండును, 

ఈ కావ్యము కృవన్ల దేవరాయల తండి అయిన నరన 

రాయల కంకితము చేయబడినది. కవులు శివభ కి తత్పరు 

లైనను వై ప్లవావశారక థా[పధానమైన పురాణమును 

వర్ణించుట చారి సమబుద్దికి తారా్యాాణముగా ఉన్నది. 

ఈ జంటకవుల రచన బాగుగాకలసి హెచ్చుతగ్గులు లేక ఏక 

కవి క_ర్చృకమువలెనే భాసిల్లుచుండును. వీరి కావ్య 
ములలో కథా సందర్భమునుబట్టి |పౌఢ మైన సంస్కృత 

శెలియు, సరళమైన యచ్చశెలుగు రచనయు, కూడ 

కానవచ్చు చుండును. ఘంట సింగనకు మలయమారుత కపి 

యము బిదుదముగలదు. నంది తిమ్మన ఇతని మేనల్లుడు. 

వెన్నెలకంటి సూరన. విష్ణుపురాణము నాంధికరించి 

గుడ్డూరున క ధిపతి యైన రావూరి రాఘవ రెడ్డ కంకితము 

చేసెను. (క్రీ. శ, 16.వ శతాబ్ది పూర్వార్గము) విష్ణు 

పురాణము సంస్కృత మున పరాశరక్ళతమని సూరన్న 

శతెల్పియుండెను. ఇందు పూర్వుభాగమున విష్టుని అవ 

తారకథలును, ఉత్తరభాగమున |వతధర్శ వేదాంతజ్యోతి 

శా న్ర్రములకు సంబంధించిన విషయములును వర్ణి ౦ప 

బడి యుండును. అందుచే నూరన రసవదచన కనుకూల 

మైన పూర్వభాగమును మాతమే ఆం (ధ్రీకరించెను. ఇందలి 

కథలు పెక్కు భాగవతమునం దున్నట్టివే. [వహ్లోదుడు 

తన విష్ణుభక్తి మహిమచే హిరణ్యకశిపుని గూడ విష్ణు 

భక్తునిగా మాచ్చెనని ఇందు వర్ణింపబడినది. భాగవతమున 

వలెనే ఇందును శ్రీకృష్ణుని చరిత్రము మిక్కిలి రమణీయ 

ముగా నుండును. సూరన జడభరతోపాఖ్యానము, 

మాం ధాతృ చరితము, తారాశశాంక వృత్తాంతము అను 

వాని నిందు నేర్పుతో వర్శించెను. కృష్ణరాయలు ఆము క్ర 
మాల్యదయందలి ఖాండిక్య క్ర 9 ధ్వ జో పొ ఖ్యా నము 

నిందుండి యొ [గహించెను. సూరన్న లి పురాణశెలి, 

ఇతని రచన దీరశ్చంగార వర్ణనల జోలికిపోక, జాచిక్య 
మును విడువక, సంగహామెై సరళముగ నుండును. 

ఆంధ వొజ్బయము మొదట వురాణానువాద 

ములత్రో నారంభించినది. శివకవి మైన నన్నె చోడుడు 

స్వతంత మార్గము నవలంబించి కుమార సంభవమున 

(పబంధటీజములు వెదజల్లను. ఎజ్టున సోమనలు పురాణము 

లందే (ప్రబంధ సొధ మునకు పునాదులు తీర్చిరి, (శ్రీనాథుని 

కావ్యములలో అ పద్ధతి పరిపుస్టినొంది స్థిరమైన ఆకృతిని 

దాల్చినది. ఆతని కాలమున కావ్య నాటక ములకు అను 

వాదము లే కక "విక్కు స్వతం[త కావ్యములు కూడ 

వెలువడినవి. ఈరీలిగా "రాయల కాలమునాటికి న్వతం|త 

[పబంధరచనానుకూల మైన పరిస్థితి పర్పడీనది. 

ది. వేం. అ. 

ఆం ధవాజ్మయ చరిత్రము -11 (కీ. శ. 1500. 

1800) :- క, శ. 15 వ శశతాబ్దిచివరకు వెలసిన ఆంధ 

వాజ్బయ మున ఎడ నెడ కొన్నిస్వసం[ త కావ్యములు కూడ 

కనబడుచున్నను బాహుళ్యముమీద అప్పటి రచనలు 

వెక్కు సంస్కృత మునుండి అనువదింపబడిన వే. తరువాత 

నాదులు పురాణములనుండి ఇతివృ త్తమును (గహించి, 

నర్గనాదులచే దానిని పెంచి ధీరోదా త్రనాయక ములును, 

శృంగార రస్మపఛానములును, “పంచమాశ్వాన పరిమిత 

ములును ఐన కావ్యము లను, అలంకారిక మైన ఇ లిలో 

(వాయుట కారంభించిరి. వీటికే |ప్రబంధములని చేరు, 

న్ 
లిపి 

ఉత్ప త్తినిబట్టి చూచినచో [వక్ళష్ణమైన బంధము (కూర్చు, 
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గల ఏకావ్యమునై నను [ప్రబంధమని చెప్పవచ్చును, తిక్కన 

తాను రచించిన భారత భాగమును [పబంధముండలి యని 

పేర్కొ నెను, ఎజ్జన తన నృసింవాపు రాణమును (ప్రబంధ 

మని వ్యవహరించెను. నన్నిచోడుడు, నాచనసొమన, 

శ్రీనాథుడు, వినవీరభ్మదుడు మున్నగువారి రచనలలో 

[ప్రబంధ లతణములు పెక్కు కానవచ్చును. కాని అట్టి 

కావ్యములసంఖ్య ఆ రోజులలో రచింపబడిన ఇతర రచనల 

సంఖ్యతో పోల్చిచూచినచో మిక్కిలి స్వల్పమగుటచేతను, 

కీ. శ. 1500 తరువాత అట్టికావ్యములే విరివిగా రచింప 



బడుట చేతను, ఈ యుగమునకు (క. శ, 15001800) 

[ప్రబంధయుగమను రూఢినామ మెర్చడినది. దీనిని రాయల 

యుగము, నాయకరాజ యుగము లేక దటీళాంధధ 

యుగము అని రెండు భాగములుగా విభజింపవచ్చును. 

అష్టదిగ్గజములసి ద్రసిద్దివడసిన మహాకవుల నాచరించి, 

వారిచే రసవత్తరములై న మహాసబంధములను రచింప 

"జెని, ఆం| ధవాజృయమున తనకాలము సువర్ణయుగమై 

యలరారు నట్లూనర్చినవాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్వ 

భాముడు (శ్రీకృష్ణ చెపరాయలు. ఇతడు క. శ, 1509 

మొదలు 15380 వరకును విజయనగర సాామాజ్యమును 

పాలించెను. సంస్కృతమునకు భొజమవోరాజువలె ఆంధ 

మునకీ మహారాజు అనన్య సామాన్య మైన అభ్యుదయ మును 

కలిగించుటచే ఇతనికి ఆం[ధభోజుడను సార్థక నామము 

కలిగినది. ఇతడు పలువురు పండితులను కవులను పోషిం 

చుటయేకాక, తానుకూడ విద్వత్కవియై సంస్కృ తాం[ధ 

ములందు బహు[గంథ ములు రచించుట ఇతని కావ్యగీతీ 

పీయత్వమునకు తార్కాణము. ఇతడు స్వర చిత మైన 

ఆము క్ష్రమాల్యదయను ఆం|ధ|పబంధము నవతారికలో, 

మదాలస చరిత, సత్యావధూ[పిణనము, సకలకథా సార 

సం[గహము, జ్ఞాన చిం తామణి, రనమంజరి మొదలై న 

సంస్కృత [గ్రంథ ములను రచించినట్లు చెప్పుకొని 

యున్నాడు. కాని అవి ఇప్పుడు లభ్యము లగుటలేదు. 

రాయలు రచించిన ఆం|ధ|[పబం౦ంధము ఆముక్త 

మాల్యద. గోదాబేవీ (శ్రీరం గేశ్వరుల [ప్రణయ వృత్తాంత 

మిందలి (పథాన వస్తువు. గోదాదేవి మొదట ధరించిన 

పూలమాలలు తరువాత (శ్రీరంగేశ్వరుని కర్చింపబడిన 

షూశతువుచే ఆమెకు ఆము క్తమాల్యద అను పేరు కలిగినది. 

రాయలు సవాజముగా వైప్టవమతమునందు అభిమానము 

కలిగి తన్ఫత (పచారమునం దానక్తి వహిం౦ంచినవా 

డగుటచే ఆము క్రమాల్యదయందు (పనక్తాన్నుపస క్రముగా 

విష్టుపారమ్యమును (పదర్శించు నుపాఖ్యాన ములు కొన్ని 

చేర్చియుంజెను. ఖా౦డిక్య 'శేశిధ్వజోపాఖ్యాన ము, 

యామునాచార్య చరితము, మాలదాసరి కథ అందు 

ముఖ్యము లై నవి. అవాంతర [పవేశితములై న ఈ కథల 

చేతను, రాయలు కావించిన దీర్భములై న (గీవ్మ వర్షా 

శరద్వసంతర్తు వర్షనములచేతను, యామునాచార్యునిచే 
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కుమారునికి చెప్పించిన రాజనీతివిస్తారముచేతను,. చివరి 

"రెండాశ్వాసములలో తప్ప మిగిలినవానిలో [పథాన కథకు 
సంబంధించిన వృత్తాంతము మృగ్యమై యుండుటచేతను 

ఈ|పబంధ మున వస్తె ప్రక్యమున కించుక భంగమువాటిల్లిన 

దని చెప్పవచ్చును. ఇందలి కళావర్షన పరిపాటిని పరికించి 

నచో ఇదియొక చిన్న విష్ణు పురాణమువలె కనిపించును. 
ఉపాభ్యాన వర్షనావి స్తృతులచే (పధానకథ మరుగు 

పుచ్చబడినను ఆము క్రమాల్యదకు [ప్రబంధ వాజ్మయ మున 

ఉన్నత స్థానము కల్పించు గుణవిశేషము లందు పెక్కు 

లున్నవి. రాయలు వర్ణించిన గోదాదేవి విరవాము ఇతర 

[పబంధములందలి విరహవర్లనకంు విశిష్టమె దైహిక 

మును, నీచమునైన మోవామును కాక వోర్లమును, 

పవిితమునైన అనురాగమును (పకటించుచున్నది. ఇందలి 

బుతువర్లనములు నూజ్మూకతినూక్ళు వివరములతో కూడి 

ఆ యా బుతువులను పఠితలకు |పత్యక ము చేయుచు 

రాయల (పకృతిపరిశీలన పాటవమును (పకటము కావించు 

చున్నవి. బుతువుల నింత వి_స్హృతముగను, సహజ 

మనోహరముగను వర్ణించిన కవు లాం|ధ వాజ్మయముననే 

కాక సంస్కృతమునకూడ లేరనినచో అతిశయోక్తి 

కాజాలదు. రాయల రాజనీతివ క్షనము కేవల (గంధ 

పఠనజన్యము కాక అనుభవసిద్ధ మగుటచే మిక్కిలి 

సవాజమై అలరారుచున్నది. 

ఉపాఖ్యాన ములను రచించుటలో రాయలు గొప్ప 

నేర్చు [పదర్శించెను. ఖాండిక్య కేశిధ్వజోపాఖ్యానమును, 

మాలదాసరి కథయు క థానిర్మాణ శిల్ప మునకును, వాత 

చితణమునకును, సంభాషణ నై_పుణ్యమునకును నెలవులై. 

మిక్కి లి వాద్యములుగా నున్నవి, ఖాండిక్య కేశిధ్యజు 

లయు, మాలదాసరియుొుక్కయు, పాండ్య రాజుభార్య 

యొక్కయు శీలములు అతి పవిత్రములై ఆదర్భ[పాయ 

ములుగ నున్నవి. రాయలు మవోరాజయ్యు సామాన్య 

(పజల: గృవాజీవితమును, నుఖదుఃఖములను, ' [పకృతి 

యందలి వివిధ[పాణుల స్యభావములను చక్కగా వర్షించి 

యుండెను. ఆనాటి |వజాజీవితమునకు ఆముక్తమాల్యద 

ఆద ర్భమై భాసిల్లుచున్నది. 

ఆము _క్రమాల్యదలో వలుచోట్ల రాయలకు వేదవాజ్ఞి 

యముతోడను, ఉపనివత్తులతోడను, జ్యోతిష |వభృ్ళతి 

577 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చర్మిత్రము = Il 

శ్వాన్ర్రములతోడను, పురాణములతోడను గల గాఢ 

పరిచయము వ్యక్త మగుచున్నది. ఏమ్లు చిత్తుడును, 

యామునాచార్యుడును. అన్య మతములను ఖండించుచు 

విష్ణుమవా త్త్వమును [పదర్శిం చున పుడు రాయలు [బహ్మ 

నూత్రములనుండియు, ఉపనిషత్తులనుండియు పెక్కు 

వాక్యములను ఉద్ధరించి యుండెను. వైప్టవమత రహస్య 

ముల నెరుగుటకె ఆతడు (పస్థాన్మ త్రయము నే కాక దివ్య 

(పబంధములను కూడ తుజణ్ణ్ఞముగా పఠించినట్లు తోచును. 

ఆయా నసందర్భములం చాతడు [పవర్భించిన కవి నమయ 

పురాణక థా పరిజ్ఞాన మచ్చెరువు కలిగించుచుండును. 

ఆము కృమాల్యదయందలి శాలి మిక్కిలి (పొఢముగా 

నుండును. రాయలు దీర్భనమానములను వాడుట యే కాక 

పలుచోట్ల వాక్య యోజనయందు సంస్కృత భామా సం|ప 

చాయమునే అనుసరించుచుండును,. ఎడనెడ |చావిడ 

పదములును, మారుమూలపదములును కూడ గోచ 

రించును. అతడు చిన్న సమాసమున గంభీరమైన యర్థము 

నిమిడింవ యత్ని ంచినచోట్లు పెక్కు కలవు. అందుచేతనే 

ఈ కావ్యము పండిత్రైక వేద్యమై సామాన్యులకు దురవ 

గాహమగుట నంభవించినది.. ఇట్టని రాయలు ఆము క్ర 

మాల్యదలో సులభ జాతీయపదములను రమణీయముగా 

నుపయోగించినచోట్లు కొన్ని లేకపోలేదు. “* కుంపటిలో 

తామర, “ గుమ్మడికాయంత ముత్తెము”, “ఇంటిలో 

నేదుముల్లు క్ జక్కుల బోనంబులు ” మొదలగు చక్కని 

జాతీయములతోడను, నరస సరళ సంభావణములతోడను, 

నిసర్గ వర్షనలతోడను కూడిన పద్యములు పెక్కు. అతడు 

రచించియుండెను. కాని మొత్తముమీద ఆముక్తమాల్యద 

యందలి పాకము నారిశేశపాక మనియే చెప్పనగును. 

తెలుగునందలి (పొఢ |పబంధములలో ఆము క్షమాల్యద 

ఉత్తమస్థానము నా[కమించి (పత్యేక "గౌరవము నార్జిం 

చిన దనుటలో అత్యు క్తి యుండజాలదు. 

రాయల ' ఆస్థానమున అష్టదిగజము . లను. ్చేరుతో 

ఎనమండుగురు మవాకవులుండి రని (పసిద్ధి. వీరందరును 

శతెలుగుకవులే యని నిశ్చయముగా చెప్పజాలము. అప్పటి 

తెలుగుకవులలో వయస్సుచేతను - పొండిత్యముచేతను 

మొదట "పేర్కానదగినవాడు అల్లసాని "పెద్దన్న (కీ. భ్, 

1ఉ75.1585), ఇతడు “స్వారో చిషమనునంభ వ”"మను మను 
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చరితను, వారికథాసార మను మరియొక |గంథమును 

రచించెను. హరిక థాసారమింతవరకు ము దితము కాలేదు, 

పెద్దన తన మనుచరిితమును రాయలవారిశే అంకితము 

కావించెను. రాయలు వెద్దనను సమ్మానిం చిన విధము 

అనన్యసామాన్య మైనది. అతడామవోకవిని కోకట[గామా 

ద్య నేకాగవోరములొసగియు, గండ పెం జేరమును 

స్వయముగా కాలికి తొడిగియు, ఎదురై నచో తన మద 

కరీం|ద్రము డిగ్గి కేలూత యొనగి ఎక్కించుకొనియు, పలు. 

విధముల మన్నించుటయెగాక “ఆం ధక వి తాపితామవహా"” 

యను విరుదమును ఒనగి ఆదరించెను. ఆంధ దెశమున 

భారత భాగవతముల తరువాత మనుచరిత్రమున శే [ప్రజా 

దరము పాచ్చు. అందుకు పెద్దన ఆకావ్యమున (ప్రదర్శించిన 

రచనా కౌళలమును, పాతపోషణ విధానమును కారణ 

ములు, అతడు మనుచరి[తమునందలి కథను మార్కండేయ 

పురాణమునుండి [గహించి, వర్షనాదులచే వెంచి, చక్కని 

(పబంధముగా రూవాందించెను. ఇందు మొదటి రెండా 

శ్వాస ములందును శృంగార రసాభానముతోకూడిన 

వరూధినీ [పవరాఖ్యుల కథయు, తరువాత వరూధినీ 

గంధర్వుల సంభోగళ్ళం గారమును, పిమ్మట స్వరోచి 

వృత్తాంతమును వర్ణింపబడియుండుటచే. ఈ [పబంధమున 

వ్యస్త్వైక్యము కొరవడియున్నదని విమిర్శకులు తలతురు. 

ద్వితీయాశ్వానమున [ళో తియుడు, జితేంద్రియుడు ఐన 

(పవరుని శాంత [పవృ త్తికిని, స్వేచ్భాచరిత యైన వరూధిని 

కామ. (పవృ త్తికిని సంఘర్థము చక్కగా వర్ణింపబడినది. 

వరూధినీ (వవరుల పా్యతలను నజీవములుగా వర్ణించుటలో 

పెద్దన చాల నేర్చు [పదర్శించెను. ఈతని శె లి [పౌఢమై 

ధారాళుద్ధి శోభితమై, ఎడనెడ జాతీయములతోడను, 

సా మెతలతోడను గూడి అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి అను 

(వసిద్దినిగడించినది. హోమవత్చ్సర్వతమును, "స్వరోచి వేటను, 

స్వరోచికిని రాతసునికిని జరిగిన యుద్ధమును వర్ణించుటలో 

"పెద్దన యొక్క [పకృతి పరిశీలన మును, సహజవర్షన 

పొటవమును, భావనాశ క్రియు వెల్ల డియగును. యుద్ధ 

వర్ణన సందర్భమున "పెద్దన రసానుగుణముగా శబ్గాలం కార 

పీతిని, ఛందోవై విధ్యమును (పకటించెను. మానవ 

హృదయమున జరుగు వివిధభావసంఘర్ష ములను. వర్ణం 

చుటలో ఇతడు దిట్ట. రాయల ఆస్బానమున గండపెంజేర 



మును గహించుటకు ముం దుచెప్పిన ఉత్స లమాలిక ను బట్టి 

ఇత డాశుఢధారాకవిత్వమునకూడ శేర్పరియని తెలియు 

చున్నది. 

రాయల దేవేరులలో నొకతెయెన తీరుమలబేవితో 
నందితిమ్మన అరణముగా వచ్చెనని చెప్పుదురు. (పస్తుతము 

వసుచరితలో కనవచ్చు “నానాసూనవితాన వాననల” 

అను ముక్కును వర్ణించు పద్యమును భట్టుమూర్తి ఇతని 

నుండియే [గహించెననియు, అందుచే ఇతనికి ముక్కు 

తిమ్మన అను "పఏేరుకలిగననియు (పవాదముకలదు. శాని 

ఇం దెంత సత్యమున్నదో చెప్పజాలము. ఇతడు రచించిన 

(ప్రబంధము . పారిజాతావహారణము, ఇం దవతారికళ€ 

మనుచరితలోవలెనే కృతిభ ర్హయెన కృష్ణరాయలయు, 

తత్పూర్వులయు గుణగణములును పగా[కమాదులును 

విపులముగా వర్ణింపబడినవి. ఈరెండు [గంథములలో 

కావింపబడిన రాయల దిగ్విజయములను బట్టి మను 

చరితము కంచు పారిజాతాపహరణమే ముందు రచింవ 

బడియుండు నని (క. శ్, 1515) విమర్శకులు ఊహించు 

చున్నారు. వారిజాళావహరణమునందలి కథ సంస్కృత 

పారివంశ మునుండి |గహింపబడినది. తిమ్మన కథలో చేసిన 

మార్పులు చాలతకుు_న. అందు కృష్ణుడు సత్యభామను 

అనునయించుచు ఆమెకు నమన్కరింవగా ఆమె తన 

యెడమ కాలితో నతనితల తన్నుటయు, అట్టి సందర్భమున 

కూడ కృష్ణుడు కుపితుడుకాక రనజ్ఞుడైై ఆమెతో 

సందర్భోచిత సరససల్లాపములొనరించుటయు ముఖ్యము 

లై నవి. రాయ లేదో కారణమున తిరుమలదేవివె కోపించి 

ఆ మతోమాటాడుట మాని వేయగా అతనికి పియానునయ 

విధానమును [వబోధము కావించుట కై తిమ్మన అమూలక 

మైన ఈఘట్టమును కల్పించెనని చెప్పుదురు. పొరిజా తాప 

హరణమునందలి [పథ మాశ్వానము శృంగారరనపూరిత మై 

మిక్కిలి మనోహరముగా నుండును. ఇందు సత్యభామ 

(పౌఢత్వమును, మానినీత్వమును చక్కగా వర్ణింపబడినవి, 

తక్కిన. ఆశ్వాసములలో చందోదయ, సూర్యోదయ, 

[పయాణ, వనవివోర, యుధ్రాదులు [పబంధో చితములుగా 

వర్శిత ము లై యున్నవి. [పకృతివర్షన మున తిమ్మన చాల 

మెలకువచూ పెను. పారిజాతావపపారణ (పదబంధ మున చివర 

పుణ్యక వత వృత్తాంతము కలుపుట అనావళ్యకమని 

ఆర్మధ వాజ్మయ చర్మిత్రము = Il 

ను కొంద రందురు. తిమ్మన కె లి మృదుమధుకమె, బక 
(వ న లా 

కుంటుపడక, మకరంద (ప్రవాహము 

అందుచేత నే “ముక్కుతిమ్మనార్యు 

) 2 

a) 

నానుడి కలిగినది. ఈతని వర్ణనలు భావగంభీరములును, 

జొచిత్య శోకితములునై యొప్పారును. కాని ద్వితీయ 

తృతీయాశ్వాసములందలి వర్ణనలు అతిదీర్హ్యములై_ కా 

గమనమున కించుక ఆటంకమును కలిగించుచున్న ఏ. 

మృదువులై న శృంగార భావములను రసానుగుణ మైన 

శె లిలో, మనోపారముగా వర్షించుటల్ తిమ్మన కృత 

మాదయగారి మల్ల నకూడ రాయలవారి ఆస్థానమం 

దుండినట్టు రాయవాచకము వలన తెలియుచున్నది, 

ఇతడు రాజశేఖర చరితము అను (పబంధమును రచించి 

తిమ్మరుసు మం, తికి అల్లుడెన నా దెండ్ల అ ప్పామౌత్యునికి 

అంకితముచేసెను. హేమధన్వుని కుమారుడైన రాజేఖ 

రుడు సింధురాజు కూతురైన కాంతిమతిని వివాహా 

మాడుట ఇందలి ఇతివృత్తము. ఇందలి కథాకల్పనలో 

వె చితి అంతగా కానరాదు. కాని రాజశేఖరునకును 

కాంతిమతికిని కాళికాదేవి ఇచ్చిన చిలుక నడిపిన రాయ 

2 

బారము రమ్యముగా నుండును. పింగళి సూరనార్యుని 

§79 

పథావతీ [పద్యుమ్నుమునందలి శుచిముఖ ఈ చిలుకకు 

శిష్యురాలని చెప్పవచ్చును. రాజశేఖర చరిత్ర పరిమాణ 

మున చిన్నద యును మిక్కిలి రసవంతముగా నుండును. 

రసవంతముగా కవిత్వము చెప్పజాలనివో అసలుకవిత 

చేప్పక యేయుండుట మేలని మల్లన వా[కుచ్చెను. ఈతని 

(గంథమున వర్ణనలు నాతిదిర్హ ములును జా చిత్యపూరిత 

ములునై యుండును. శృంగార ర సవ రనమున కూడ ఇతడు 

చాల నిగహము (పదర్శించెను. ఈతనిశ౭లి [(పనాదగుణ 

భూయిష్టమె ముద్దులొల్కుచుండును. పా|తోచితముగను 

నహజముగను భావములను వర్శించుటలో ఇతడు కడు 

నెర్చరి. 

. “స్తుతమతియైన ఆంధ్రకవి ధూర్జటి పల్కు ల కేలక శ్రైనో 

యతులిత మాధురీమహిమ” అని రాయలవారిచే [పళం 

సింపబడిన ధూర్జటి మవోకవి [కీ కాళవాస్తి మావోత్మ రము 

అను కేతమావోత్మ కమును రచించెను. (శ్ర కాళ 

వా స్తీశ్వర శతక మితడు రచించినదా కాచా అని కొందరు 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = Il 

నంచేహించుచున్నారు. కాని కవిశాధోరణిని బట్టిచూడ అది 

ఈతని కృతియేయని తోచుచున్నది. ఈళతక మాం|ధ 

శోత్రక్ర వాజ్మయ మునకు తలమానిక మని చెప్పదగినది, 

ఇందు కవి పూర్వజీవితమున తాను గడపిన వర్తనమును 

గూర్చి అనుతాపమును వెల్లడించుచు ఆత్మపరీక కావించు 

కొని యున్నాడు. మచాంధులై న రాజులయుద్ద తిని, 

వారవనిళాన కిని, _భోగభాగ్యములను ఇం దతడు 

నిరసించిన విధముచూడ వయన్సు పరిణత మగుకొలది 

అతడు విషయ పరాజ్బ్ముఖుడై వైరాగ్య తత్పరుడగుట 

తోచుచున్నది. ఇందలిశైలి [పౌఢమై ఎడనెడ న్వతంత 

[పయోగములతోగూడి అత్యంత రమణయముగానున్నది. 

ఇందలి పెక్కుపద్యములు ధూర్జటి శివభక్తి విశేషమును 

వెల్లడించుచున్నవి. తాను రచించిన [శీ కాళవహా స్తీమాహో 

త్శరమును అతడు శివునికే అర్చించెను. అందు దక్షిణ 

కైలాస మని [వసిద్ధిగన్న (శ్రీ కాళవా స్తీ తెత్రమవాత్త్వ 

మును చెల్చు కథలు వర్ణి ంపబడినవి. సంస్కృత మున 

స్కాందపురాణమున గల (శ్రీ కాళవహా సి మావోత్మ్య మే 

దీనికి మూలము. ఇందు మానవులేకాక తిర్యక్కులు కూడ 

శివభక్తిని [ప్రదర్శించి ఎట్టు కైవల్యము నందజాలెనో 

వర్షింపబడినది. ఇందలి కథలలో భక్రిపరవళుడై శివునికి 

తన రెండుకన్నులను పెరికియిచ్చిన తిన్నడను పుళిందరాజ 

కుమారునికథయు, మహాకవియై శివుడు (వాసిన పద్య 

ములో కూడ తప్పుపట్టిన నత్కీరుని కథయు రనపూరిత 

ములై అతి మనోహరములుగా నుండును. ధూర్జటిశై లి 
సమొసభూయిష్టమయ్యు ఎడ నెడ, అలితవదకోమలమై 

రసానుగుణ పద ప్రయోగముతోకూడి సహృదయరంజ 

కముగా నుండును. ఈ కావ్యమునందలి వర్ణనలు మిక్కిలి 

సహజములై కవిపకృతి పరిశీలనపాటవమును వెల్లడించు 

చున్నవి. తిన్ననికథయందలి ఆటవికజీవిత వర్షనమును, 

నక్కీరుని కథయందలి దుర్భ్శితవర్షనమును, న్వర్లముఖి 
(పవాహవర్షనమును ఇ౦దుకు నిదర్శనములు,. ధూర్జటి 

పోతనాదులవలె కవిత్వమొక దివ్యకళావిశేష మనియు, 
దానినీ ఈశ్వరారాధనమునశే వినియోగించుట యు క్ర 
మనియు తలచిన మహానీయుడు, 

అయ్యల రాజు రామభ[దక వి రామాభ్యుదయ మను 

కావ్యమును వాని రామరాయల మేనల్లుడైన గొబ్బూరి 
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నరసరాజున కంకితము కానించెను. 

సంస్కృతమున 

ఇతడు రాయలు 

వెలయించిన సకలక ఇసారనం| గవా 

మును తెలిగించి ఆతనికే అంకితము చేయదలచె నని చెప్పు 

దురు. ఆ[గంథ మిప్పుడు లభ్యమగుట లేదు. రామభదుడు 
రామాభ్యుదయమున రామాయణకథను |పబంధరీతిని 
రచింపదలచినవా డగుటచే అందు ఉద్యానవివోర పుష్పాప 

చయ జల [కడాదు లగు (వబంధో చితము అగు వర్షనలు 

ప వేళ వెళ్లును. అవి మనోపారముగ నే యున్నను కొన్ని 

చోట్ల బొ చిత్యదూరములుగా నున్నవి. విశ్వామి[ తమవారి 
సీత సౌందర్యమును వర్చించుపట్లను, బుమ్యళ్ళంగుని 

కథలో వేశ్యలమాయలను, విభమములను వర్షించు 

పట్లను, ఇతడు కొంచెము మేరమీరినట్టు కానిపించును, 
ఇతనిరచన [పొఢ మైన సంస్కృత సమాసములకును లలిత 

కోములములై న తెలుగుపదములకును నెలవై మనోహర 
ముగా నుండును, ఇతనికి శైవ యయమ కాను పాసాది శ్రద్దా 

లంకారములందును, చితక విళ్వమందును (పీతి మెండు. 

పింగళినూ రనార్యుడుకూడ అప్టదిగ్గజములలోని వాడే 

అని లోకమున వాడుక, కాని అతడు క. శ, 16 వ 

శతాబ్ది ఉత్తరార్థమున జీవించెనని కొందరును క్రీ. శ, 
17 వ శతాబ్ది మొదటిపాదమునరకుకూడ  నుంజెనని 

కొందరును చెప్పుచున్నారు. రాఘవపాండవీయము, 

క శాపూర్ణోదయము, (వభావతీ ప్రద్యుమ్న ము అను ఇతని 

మూడురచనలు మాతమే ఇప్పుడు ఉపలభ్యము లగు 

చున్నవి. ఇతడు తాను (వానసితి నని చెప్పుకొన్న గరుడ 

పురాణము నష్ట మైనది. సూరన మిక్కిలి (పతిభావంతుడు, 

ఇతని కావ్యములు మూడును [కొ త్తదనముతో విలసిల్లుచు 

అతని పాండిత్య (పతిభాక శాభిజ్ఞ తలను చాటు చున్న వి. 

రాఘవపాండ వీయము ద్వ్యర్థికావ్యము. వేముల 
వాడ భీమకవి ఇట్టి కావ్య మొకటి వానె నని |వ్రతీతికలదు 

గాని అది లభ్య మగుటలేదు. ఇందు రామాయణభారత 

కథలు రెండును జోడింపబడినవి. ఇది చదువునప్పుడు 
పఠిత ఎట్టి న్లేళమును లేకుండ నే ఒకసారి రామాయణ 

కథను ఒకసారి భారతకథను స్పష్టముగా [గహింప 

జాలును. సూరన ఇందు వివిధములైన .శ్లేషలను వాడీ 
సంస్కృ తాంధములందు తనకుగల పాండిత్యవి శేషమును 
(ప్రకటించెను. సామాన్యముగ ద్వ్యర్థి కా వ్యములందు రస 



భావ'న్నత్యము [వకటించుటకు అంతగా అవకాశ 

ముండదు. కాని సూరన ఇందు కావించిన కొన్ని వర్ణ 

నములందును, (పకటించిన భావములందును సామాన్య 

కావ్యములందువ లెనే కవితా చమత్కార మంతో కాన 

బడుచున్నది. ఈ కావ్యమును అతడు ఆకువీటి పెద్ద తిమ్మ 

రాజునకు అంకితము కావించిను. 

సూరన కీ_్తిసొధమునకు మూలస్తంభమని చెప్పదగి 

నది కశాపూర్ణోదయము. ఇది కల్పితకథావస్తుక మైన 

అద్భుత క థా కావ్యము, ఇంతకుపూర్యము (పఖ్యాతవస్తు 

కములైన కావ్యములనేకాని ఇట్టు కల్పితకావ్యములను 

(వాసిన కవు లెవ్వరును లేరు. ఇందు కలభాపిణి అను వేళ్ళ 

నాయిక. ఇందలి క థాకల్చ్పనాచాతుర్యము అ|పతిమాన 

మెనది. కథాకథనమున నిందు కాల[క్రమవద్దతిని కాక 

నవలలోవలె కార్యకారణపద్ధతిని సూరన అవలంబించి 

క భామధ్య వృత్తాంత ముతో కావ్యము నారంభించెను. 

ఇందాతడు శృంగార రసమునకు సంబంధించిన వైవిధ్య 

మును వివిధమనః | పవృత్తులను చక్కగా (పదర్శిం చెను. 

ఈతడు రచించిన నుగాతీశాలీనుల కథ అమలిన శృంగా 

రమున కాలవాలమై అతిరమణీయముగా. నుండును 
మాయాసత్య రంభానలకూబరుల కథలో అతడు చూపిన. 

చమత్కారము అద్భుతావహముగా నుండును. మాయా 

సత్యరంభల వాగ్వివాదమెంతో నవాజమై సవతుల 

స్వభావమును స్పష్టము చేయుచున్నది. ఇచ్చటి సంఘట 

నము ఆంగ్ల నాటకక విసార్యభాముడై న చేక్పియరు 

యొక్క కామెడీ ఆఫ్ ఎజ్జర్బుళలోని సంఘటనమును 
పోలియుండు నని విమర్శకుల అభిపాయము. పాత 

నిర్మాణమునను, రసపోవణమునను ఇందు నూరనచూపిన 

నేర్చు అనన్యసామాన్య మైనది. ఇట్లు కల్పితకథా కావ్య 

మును అద్భుతముగా సృష్టిం చియు నతడు చివరి ఆశ్యాస 

ములలో మధురలాలసా కశాపూర్ణుల శృంగారమును 

వరి ంచుపట సాధారణ [పబంధపద్దతి నే అవలంబించెను. 
£3 ౧ ఠి 

ఈ కావ్యము నతడు నంద్యాల కృన్ల రాజునకు అంకితము 
ణ 

చేసెను. 

_ ప్రభావకీ(పద్యుమ్నమున | శ్రీకృష్ణుని కుమారుడగు 
(పద్యుమ్నుడు వ[జనాభుడను రాక్షసరాజుకుమా శ్రైయగు 

(పభావతిని వలచి పరిణయమాడిన కథ వర్ణింపబడినది. 

ఆంధ వొజయ చరిత్రము = Il 

ఇది (శవ్య[పబంధ మే యయ్యును ఇందలి కథ యంతయు 

పాతల నంవాదరూపమున సాగుటచే ఒక దృళ్య కావ్యము 

వలె కనిపించును. [పభావతీ ప్రద్యుమ్నుల నడుమ [ప్రణయ 

'దె"త్యము నడపిన ళుచిముఖ అను రాజవాంపి వాకా 

తుర్యమును కార్యసాధన కౌళలమును వర్జి ంచుటలో 

సూరన అ|ప్రతిమాన మైన నేర్చు [వదర్శించెను. అతడీచక్క-ని 
పేబంధమును తన తం(డిపేర నంకితము కావించి అపూర్వ 
మైన పితృభ క్తిని వెల్లడించెను. 

సూరన మహోవండితుడు. కథారసానుగుణముగ ఇతని 

శ_లి |పొఢత్వము నొందుచుండినను అది సాధారణముగా 

మృదుమధురమైన సరళగతినే నడచుచుండును. జాతీయ 
ములను, సామెతలను వాడుటలో ఇతడు కడు నేర్పరి. 

సనంభాషణముల నడుపుటయందును, వాతల చిత్త వృత్తుల 

చి తించుటయందును ఈతడు తిక్కన సోమయాజికి సాటి 

కాజాలును. శ్రేషరచనయం దీతడు అద్వితీయుడు. (పతిభా 

వంతులైన ఆం[ధమవోకవుల గేణిలో నూరనకు ఉన్నత 
మైన స్థానము కలదు. 

రామరాజభఘూవణుడను విరుదనామముగల భట్టు 

మూరర్తికూడ అష్టదిగ్గజకవులలో నుండెనో లేదో చెప్ప 
జాలము. కృష్ణ దేవరాయల అల్జుడయిన అళియరామ 

రాయల కొలువున కీతడు భూవణమై ఉండుటచే ఇతనికి 

రామురాజభూవణు డను బవిరుదము కలిగినది. ఇతని 

మొరటి చేరు మూ_ర్తి యనియు బట్టుకులమువా డగుటచే 
బట్టుమూర్తియను [పచారము కలిగె ననియు శెవ్పుదురు. 

ఇతడు గొప్పపండితుడు. అవధానములందును, ఆకుకవి 

త్వమునందును ఆరితేరినవాడు. ఇతడు మొదట వాను 

మంతునికిని, తరువాత | శ్లీరామచందునికిని భక్తుడు. 
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నంగీతకళొ రవాస్యనిధి. ఇతని రచనలలో ఇతనికిగల 
బహుశా న్హ్రపాండిత్యము వ్య_క్త మగును, 

ఇతడు నరనభూపాలీయ మను నామాంతరముగల 

కావ్యాలం కారసం[గవామును, వారిళ్చం[దనలో పాఖ్యాన 

మను ద్వ్యర్థి కావ్యమును, వనుచరి[తమను మవో[పబంధ 

మును రచించెను. ఇందు మొదటిది సంస్కృతమున 

విద్యానాథుడు రచించిన [పతాపరుద యశళశోభూవణము 

ననుసరించి (వాయబడిన లవమణ[గంథము. ఇందు కావ్య 

ధ్వని రసాలంకారములను గూర్చియు నాయికానాయకు 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = ll 

లను గూర్చియు, గుణదోషములను గూర్చియు వివరింప 

బడినది. [పతాపరుద యళోభూవణమున నున్న నాటక 

[ప్రకరణ మిందు లేదు. అందు లత్యుములన్ని యు (ప్రతాప 

రుద వర్షన పూర్వక ములె యుండ ఇందు 'అశియ రామ 

రాయల మెనల్లుడును, ఓబయ రాజు కుమారుడు నగు నరన 

భూపాలుని వర్షించునట్టివిగా నున్న వి. 

భట్టుమూర్తి రచనలలో (శేస్థమెనదియు. ఆంధ 

వాజ్మయ మునకు అలంకారమని చెప్పతగినదియు వను 

చరితము. ఇది రామరాయల తమ్ముడును, తాళికోట 

యుద్ద మెనపిమ్మట, విజయనగర రాజ్యము నెలినవాడును 

అగు తిరుమలరాయలకు అంకితము చేయబడినది. వను 

మహారాజు శు క్రిమతీకోలాహలుల పుతికయొన గిరికను 

వలచి చెండ్లియాడిన వృత్తాంతము ఇందలివస్తువు, భట్టు 

మూర్తి, కథను మహోభారతమునుండి (గ్రహించి, ఎడ నెడ 

_వర్షనములనుచెర్చి ఈ మవో[పబంధమును నిర్మించెను. 

ఇందు కథారామణీయకమంతగా కానరాదుకాని, కవితా 

పాండిత్య [ప్రకర్హయందును, భావోన్న తియందును, రన 

పోషణమునందును, శ్లేవధ్వని కల్పనలందును ఇది అద్వి 

పీయముగా నుండును. [పబంధలక్షణములన్ని యు ఇందు 

కానవచ్చును. ద్వితీయాశ్వానమున ళు కి మతీకోలాహాలుల 

వృత్తాంతము. వర్షించుపట్ల భట్టుమూర్తిచూపిన కవితా 

చమత్కారమును, నాయికా నాయక ఆ్వా రోపణమును 

అద్భుత ములుగా నుండును. 

విరహాదివర్షనలు అనన్యసామాన్యములు, _ లతికాసంవృత 

గా|తుడైన వసురాజ కపటముని వేషధారియగు తన 

నర్మసఖుని సూచన ననుసరించి బయల్పడుపట్టున దృశ్య 

కావ్యలవణములు గోచరించును. ఇందలి (పకృతివర్షనలు 

'సవాజనుందరములై యుండును. భట్టుమూర్తి శైలి 

[పొఢమయ్యు మృదువుధురమై సంగీతమున కనువుగా 

గోచరించును... లలనాజనా పాం గేశ్యాది సీసపద్య ముల 

నడక. అత్యంత హృద్యముగా నుండును. వసుచరిత్ర 

సంస్మ్భతమునకు కూడ అనువదింపబడుటయే దీని 

ఓ త్క్బృష్ట్య్రమునకు తార్థాణము, ఆం|ధ|పబంధ వాజ్మయ 

శారవోరమున కిది నాయకమణి యని చెప్పవచ్చును. 

తరువాతి కవు లెందరో దీని ననుకరించి యుండుటచే 

వారి. రచనలకు పిల్ల వసుచరిత్ర లను'పెరు కలిగినది, 

తృతీయాశ్వానమునందలి 

హారిళ్చం[దనలో పాఖ్యానమను ద్వ్యర్థి కావ్య హీత్రగీ 

తుదిరచన. 

చక్కగా జోడింపబడినవి. రామాయణ భారతకథిలకువఅె 

ఈరెండు కథలకు నన్నీ వెళసామ్య మంతగాలేకపోయినను 

భట్టుమూ రి రి తన అపూర్వ పాండిత్య [పతిభావి శప ములశే 

అద్భుత మైన శవ కూర్చి వాని నేక నూ[తమున సంధింప 

జాలెను. ఇతని శ్లేషసంఘటన వైఖరిని పాండితీ వై భవ 
మును చూచి అచ్చెరువు పొందనివా రుండరు, నస 

కావ్య మయ్యు ఇందలి వర్షనలు నపహాజసుంద రము 

లును, రసవంతములు నై యొప్బారును. ఈ కావ్య 

[పారంభ మున భట్టుమూర్తి భక్తిభావము లెస్సగా 

వ్యక్తము చేయబడినది. 

అష్షదిగ్గజములలోని వాడుగా (పసిద్ధినందియు రాయల 

కాలమున ఉంజెనా లేదా అను నంచేహూము కలిగించు 

వారిలో తెనాలి రామకృ్ళష్ణు డొకడు. ఈతని చాటువులును, 

వోస్యో క్తులును ఆంధ దేశమున చాల [పచారము పొంది 
నవి, ఇతడు రచించిన [గంథములు రెండు - ఉద్భటారాధ్య 

చరితము, పాండురంగ మూవోత్మ్య్యము,. ఉద్భటా రాధ్య 

చరితము శై వ్యపబంధము. దీనిని రచించిన రామలింగ 

కవి రామక్ళమునికం శు ఖిన్నుడని కొందరందురు. కాని 

ఇత డే మొదట రామలింగ డయ్యు తరువాత వైవ్షవమును 
స్వీకరించి రామకృష్ణు డయ్యెనని తోచుచున్నది. అప్పుడు 

కూడ శై నమన్న ఆతనికి వై ముఖ్యము లేదు. 

పాండురంగ మావోత్మ్య్యము ఖీమనదీతీరమునందలి 

పుండరీక శేతముయొత్క మహాత్త్వమును వర్షించు 

చేత మావోత్మ గ్రము. ఇందలి కథ సాందపురాణము 

నుండి |గహింపబడినది. తము, తీర్థము, దైవము, 

అను మూడును ఉదా _త్తములై యుండు |పదేశ మేది యను. 

(పళ్నకు ఉత్తరముగా ఇందలికథ చెప్పబడినది. ఇందలి 

ద్వితీయాశ్వ్యాసమునందలి పుండరీకుడను పరమ భక్రా(గే 
నరుని వృత్తాంత మతిరమణీయముగా నుండును. పాండు 

రంగ మేత మావోత్మ్య్యమును సూచించు నితరకథ 

లెన్నియో ఇందుగలవు. వానిలో నిగమశర్శకథయు, 

సుశీల కథయు ముఖ్యము లై నవి. పీటియుందును, అయుత 

నియుతుల కథ యందును రామకృష్ణుడు చూపిన కథా 

కథనపద్ధతి మిక్కిలి రమ్యముగా నుండును. పాండురంగ 

ఇందు నల హారిశ్చం[ ద వమువో రాజుల కథలు. 
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మావోత్మ్య్యము కడుంగడు (పౌఢ మైన [పబంధము. 

దిర్చ సంస్కృత నమాసములతోడను, అపరిచిత పద 
[వ్రయోగముతోడను కూడి ఇందలి శై లి'పఠితకు కొంత 
క్లళము కలిగించును, ఇట్లని రామకృ్ళష్టు డచ్చట చ్చట 

ముచ్చటగొల్పు  తెలుగురచన సాగింపక పోలేదు. ఈ 
కావ్యమున పెక్కు సామెతలును జాతీయములును 

సందర్భోచితముగా పొదుగబడినవి. గంభీర భావపకటన 

మందును, రసపాత్ర పోవణమునందును రామకృష్ణుడు 

మిక్కిలి నేర్పరి. 

అష్టదిగ్గజ కవులలోనివాడు కాకపోయినను రాయల 
వారి కాలమున నుండిన మహోకవులలో సంకుసాల 

నృసింహకవి యొకడు. ఇతడు కపికర్ల రసాయన మను 

నామౌంతరముగల మాం ధాతృ చరిత్రమును రచించి 

(శ్రీరం గేళశ్వరునికి అంకితము చేసెను. ఇతడు భట్ట 
పరాశరుని శిష్యుడు. ఈ పరాశరుడు కీ. శ. 1586 వ. 

సంవత్సరములో నుండెననుటకు శాననసాక్ష్యుము కలదు. 

అందుచే నృసింవాక'వి [క్రీ శ. 16వ శతాబ్ది పూర్వార్థ 

మున నుం డెనని చెప్పుటకు. అవకాశము కలుగుచున్నది. 

కవికర్ల రసాయనము శృంగార 

(ప్రబంధము, ఇందు మొంధాతృచ[కవర్డి చరిత్రమును, 

అతడు విమలాంగిని వివాహమాడిన వృత్తాంతమును 

చక్కగా వర్షింపబడినవి. తన కావ్యమునందలి శృంగార 

రసవర్షనమును విన్నమా[తమున యతి విటుడు కాకపో 

డనియు, అందలి వై రాగ్యవర్షనాక ర్షృనమా[తమున విటుడు 

యతి కాకపో డనియు ఆతడు చెప్పుకొని యుండెను, 

ఇందు కొంత అతిశథయో క్రి యున్నను ఈ కవి (ప్రతిభాశాలి 
యనుటకు నంచేవాములేదు. ఈతని వర్ణనలు గంఖీర 

భావళోభితములై. మిక్కిలి మనోవారములుగా నుండును. 

ఇతడు కావ్యారంభమున రాజులను నరకృతిని నిరసించి 

యుం డను... ఈతని శైలి. సంస్కృత సమాస భూయిష్టు 

మయ్యును ధారాళమై.. మిక్కిలి ' రనవంతముగా 

నుండును. . 

తెలుగున కవిత్వము [వాసి చేరుగన్న. వనితారత్నము 

లలో ఆతుకూరి మొల్ల మున్నెన్నదగి యున్నది. ఈమె 

కాలమును సరిగా నిర్ణయించుటకు ఆధారములు లేవు. 

కాని పూర్వకవిస్తుతిలో ఈమె (శ్రీనాథుని తరువాత 

ఆరాశ్యాసముల 
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నుండిన కవీందుల నెవ్వరిని పేర్కానియుండమిచే, 

| పబంధక వుల కాలముననే యుండె నని యూహింప వీలగు 

చున్నది. ఈమె తాను గోపవరపు ( శ్రీకంళమళ్లేశుని 

దయచే కవితాకౌశలము నేర్చితినని చెప్పుకొనింయున్నడి. 

ఈమె మిక్కిలి విసయముకలడది. తనకు నిఘంటువులు, 

వ్యాకరణాలం కారాది శాస్త్రములు తెలియవనసియు, 

శ్రీరామచంద్రుని |పేరణముచే తా నిహావర సాధన 

మునకై రామాయణమును రచించితిననయు, సవినయ 

ముగ తెల్పియున్నది. తెలుగు కవిత్వము దుర్చోధములైన 

సంస్కృత సమాసములతో కూడియుండక శెటతకెలుగు 
మాటలతో ధ్వని (వధానమై యుండవలె ననియు, తే సె 

సోకినంత నే నోరు తకీయనగురితిని విన్న తోడనే యర్థ మెల్ల 

తోచునట్లుండవ లెననియు, అట్లు గాక గూఢశబ్దములతో 

కూర్చిన కావ్యము మూగ చెవిటివారి ముచ్చటవలె 

నుండుననియు, ఈమె కవిత్వమును గూర్చి తన అభి పాయ 

మును వెల్లడించెను ఈమె తన రామాయణమును 

(శ్రీరాముని కే అంకితము కావించెను. 

మొల్ల తనకంత విద్యాసంపన్నతలేదని చెప్పుకొని 

యున్నను ఈమె కావ్యమున పాండిత్యలోప మెచ్చటను 

కానిపింపదు. ఈమె వర్షనలన్నియు [పబంధోచితములై 

మిక్కిలి (పౌఢముగా నుండును. అందును సాకేతనగర 

వర్ణనము శ్లేష శజ్చాలం కార పూరితమై ఈమె పాండితీ 

విశేషమును పలువిధముల సూచించుచున్నది. అయో ధ్యా 

కాండము మొదట ఈమె కావించిన (పకృతీవర్షనము 

మిక్కిలి రమణియముగా నున్నది. ఈ మె సుందర, యుద్ధ 

కాండములను కొంచెము విస్ఫృతముగ (వాసినను మిగిలిన 

కాండములను చాల నం|గహించి వె చినది. ఈమె రామా 

యణమున కథ మిక్కిలి వేగముగా సాగిపోయినది. సీతావ 

వారణానంతరము రాముడు పొందిన దుఃఖము నిమె 

కరుణరస నిర్భరముగా వరించినది.. అళ్ల్లు సుందరకాండ 

మున వహానుమంతునితో సీత తన వృత్తాంతమును చెప్పు 

కొన్న ఘట్టముకూడ మిక్కిలి జాలిగొల్పునదై. మొల్ల 

(స్రీప్పాదయమును వెల్లడి చేయుచున్నది. జౌచిత్యపోవణ 

మున నీమె అంచెవేసినచేయి. ఈమెశైలి మృదుమధుర 

వదగుంఫితమును, భావబంధురమునై సర్వజన రంజ 

కముగా నుండును. 
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తెలుగున సంకీ_రనము లన బడు భ కి గయములను 

(వాసినవారిలో మొదటివాడు తాళ్ళపాక అన్నమా 

చార్యుడు. ఈతడు (క్రీ, శ, 15 వ శతాబ్ది ఉత్త రార్ధమున 

జీవించియుం డెను. ఇతడును, ఇతని నంతతీవారును 

(శ్రీ తిరుపతి వేంక శుళ్వరస్వామివారి సన్నిధిని సంకీర్త 

నాచార్యులు గ నుండిరి. ఇతడు భ క్రిశ్ళృంగారమయము 

లైన కీర్తనలెన్నో రచించి స్యామినన్ని ధిని పొడుచుండెడి 

ఇతని గేయములు భఖావపూరితములును మృదు 

మధుర వదబంధురములునై మిక్కిలి హృద్యముగా 

నుండును. ఇతడు తన గేయములలో నందర్భోచితముగ 

వ్యావహారిక భాషనుగూడ వాడియుండెను. ఇతనికి పద 

కవితాపితామహుడను సార్థకమైన బిరుద నానముముక లదు. 

అన్న మాచార్యుని కుమారుడు 'పెదతిరుములాచార్యుడు. 

ఇతడు కృష్ణ దేవరాయలకు నమశకాలికుడు. తెలుగున 

వచనై క రచనలు వెలయించినవారిలో సింహాగిరి వచన 

ములను రచించిన కృష్ణమాచార్యులు మొదటివాడు. 

రెండవవాడు చెదతీరుములా చారుడు. ఇతడు రచించిన 

వచనములకు వేంక శుళ్వర వచనములని పేరు. ఇవియును 

సింవాగిరి వచనములవలెనే భక్తుడుభగవంతునికి కావించిన 
విన్నపములు. ఇవి ఛందోరహితములై నను తాళరాగ 

సమన్వితముగా పాడుటకు అనువైనవి. ఆత్మని వేదన 
రూపములును, [పప త్తిపూరికములునై న ఈ వచనములు 

భ కి భావభరితములై శతకములందలి పద్యములను పోలి 

యున్నవి, ఇందలి రచన అలతీయలతి వా క్యములతోగూడి 

నిర్దుష్టమె మిక్కిలి (శవణానందకర మై యుండును, ఇది 

కాక ఇతడు శృంగారకీర్తనలు, శృంగార దండకము, 

శృంగార వృత్తశతకము, వేంకశేళ _నీతిశతకము, 
వేంకశుకోదావారణము, చక్ర వాళమంజరి అను కృతు 

లను కూడ రచించియుండెను. ఇతని కవిత ధారాళుద్ధి 

కలిగి ([దాజూపాకమై విరాజిల్లుచుండును. 

_ -కాళ్ళపాక తిమ్మక్క (తిరుమలాంబ) సుభ దాకల్యాణ 

మను ద్విపధ కావ్యమును రచించెను. ఈమె వెదతిరుమలా 

చార్యునకు సవతితల్లి. ఈ సుభ|చాక ల్యాణము పరిమా 

వెక్కుచోట్ల అనుసరించినట్టు కనబడుచున్నది. సుభా 
పాత్రను చి(తించుటలో వెంకటకవికంు తిమ్మక్క యే 

ఎక్కువ నేర్చు చూినని విమర్శకుల అభి పాయము, 

తాళ్ళపాక చిన్నన్న చెద తిరుమలా చార్యుల తనయుడు, 

ఇతడు అష్టమహిపిక ల్యాణము, వరమ యోగివిలానము, 

ఉపావరిణయము, అన్నమాచార్య చరి తము అను నాలుగు 

ద్విపద కావ్యములను రచించెను. “చిన్నన్న ద్వివద కెరగు” 

నను పద్యమున పేర్కొనబడిన చిన్నన్న ఈతడే. మధుర 

మంజులములగు పదములతో ద్విపదలనుకూడ విసువు 

జనింపకుండ రచించుటలో ఈకవి చాల నేర్పరి, దినము 

నకు వేయి ద్విపదలు రచింపగల నని ఈతడు చెప్పుకొని 

యున్నాడు. అష్టమహిపికల్యాణారంభ నున ఈతడు 

తాను ద్విపద రచనలో అవలంబించిన లకణములను వివ 

రించి యున్నాడు. 

చిన్నన్న అన్న యైన చినతిరుమలాచార్యులుకూడ 

“కవియే, ఇతడు అధ్యాత్మ శృంగార కీర్తనలు, అష్ట భాషా 

ణమున చిన్నదయ్యు రసవంతముగా నుండును. సుప. 
సిద్దు డయిన చేమకూర వేంకటకవి తన విజయవిలాస 

మందలి నుభ|దాపరిణయమున ఈమె కావ్యమును 
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దండకము, నంకీర్తన లక్షణము అను పద్య కావ్యము 

రచించెను. ఈనంకీర్యన లక్షణ మీతని తాత యైన అన్నమా 

చార్యులు సంస్కృతమున రచించిన (గంథమునకు 

తెలుగుచేత. ఇతడు అషస్ట్రభాషపాద౦ండకమున తనకు 

సంస్కృత (పాకృ తాద్యస్ట భాషలయందు కల పాండిత్య 

మును [పదర్శించెను. ఇతని కుమారుడైన తిరువెంగళప్ప 

మమ్మటుని కావ్య[పకాళికకు నుఛానిథి అను వ్యాఖ్యాన 

మును, అమరకోళమునకు బాల|పబోధిక అను తెలుగు 

టీకను రచించెను. ఆం|ధామరుక ముకూడ ఇతని రచనయే 

అని కొందరి అభి పాయము. 

వెలగపూడి వెంగయామాత్యుడు (6. శ. 1580) 

బిల్వమంగళుడను నామాంతరముగల లీలాళుకుడను కవి 

సంస్కృతమున రచించిన (శ్రీకృష్ణ కర్హామృతమునందలి 

మూడువందల శ్లోక ములను మూలమునందలి భావములు 

చెడకుండ అతి మధురముగ అనువదించి (యుండెను. 

కాసె నరవ సిబేళరచరి, తమను వారి, తక కావగము 

రచించెను. . చ్ 'పకావచరశము, ర రియా 

వంశావళి అని నామాంతరములు కలవు, నర్వప్పకాల 

మిధమిత్సమని నిర్ణయించుటకు కీలులేదుకాని ఈతడు 

(పతాపరుదుని ఆస్థానమునందలి కవులను చేరొనుచు 



చు కుమ్మరి మొనల్లనుగూడ ఆఅర్కొనీ యుండుటచే ఆమెకు 

అర్వాచినుడై యుండెనని ఊహింపవచ్చును. దీనినిబట్టి 

ఇతడు |క్రీ. శ. 16 వ. శతాబ్ది పూర్వార్థమున నుండెనని 

_ వెప్పనగును. వకా[మనాథుడు చెప్పిన కథను అనుస 

రించియు, నాగనాథుని అనుమతి వడసీయు తాను ఆ 

రాజవంశావళిని రచించితి నని సర్వప్ప చెప్పియు౦ జెను. 

పార్యతీపర మేశ్వరులు క్రైలాసమును వీడి పద్మా కీసిక్లేశ్వ 

రులుగా అవతరించిన వృత్తాంతముతో ఈ[గంథము 

ఆరంభమగుచున్న ది. సోము చేవ రాజు కుమారుడై న మాధవ 

వర్మ కటక బల్ల హు నోడించి శా. శ. 280 వత్సరమున 

సింహాసనము నధిష్టించినట్లు సిద్దేశ్వరచరి[త్ర చెప్పుచున్నది. 

ఈతని వంశముననే భువనై కమల్లుడు జనించెను. ఆతని 

కుమారుడు తిభువనమల్లుడు. ఇతని సుతుడు కాకతి 

(ప్రోలరాజు. ఇతడు క. శ. 1068 |పాంతమున ఓరుగల్లు 

పట్టణమును స్థాపించెను. రుద దేవుడు, మవోదేవుడు అను 

వారు (పోలరాజు కుమారులు. సిద్ధేశ్వర చరిత్రనుబట్టి 

గణపతిదేవుడు రుద చేవుని కుమారుడేమోయని సందే 

హము కలుగుచున్నది. నెల్లూరునుండి తిక్కన సోమ 

యాజివచ్చి గణపతిదేవుని దర్శిం చినట్లును, గణపతిదేవుడు 

నేనలను పంచి మనుమసిద్ధుని రాజ్యస్థాపితుని కావించి 

నట్లును ఈ [గంథము చెప్పుచున్నది. రుదమ్మ గణపతి 

చేవుని భార్యయని ఈ [గంథమున చెప్పబడినది. ఇట్టి వే 

ఇంకను "పెక్కు పొరపాట్లిందు కలవు. (పశాపరు[దుని 

చరితమిందు విపులముగ వర్ణింపబడినది. ఈనందర్భమున 

అద్భుత ములు పుక్కిటిపురాణములు మెండుగా నున్నవి. 

ఇచ్చట ఓరుగల్లు నగరము సవి న్తరముగా వర్షిత మైనది. 

ఆనగరము వైభవము, అందలి గుడులు, గోపురములు, 

వివిధవర్ష నుల (ప్రజలు, (పతాపరుదుని ముఖ్యొద్యోగులు 

అప్పుడు (పసిద్ధి కక్కిన కవులు మున్నగు విషయము 

లెన్నో ఇందు వివరింపబడినవి. మహమ్మదీయులు ఏడు 

సారులు ఓరుగల్లునగ రమును ముట్టడించియు [ప్రతాప 

రు[దుని |ప్రశావమున కాగలేక పారిపోయి రనియు 

పద్మాటీ దేవి "కాకతీయ వంశమున కొనగిన వేయివండ్ల 

పరిమితి నిండిపోవుటచే చివరియుద్ధమున [వశాపర్నుదుడు 

చెర పెట్టబడెననియు, తరువాత అతడు విడువబడి గోదావరీ 

నదియం దె క్యమయ్యెననియు సిద్ధేశ్వరచరి త్రము నుడువు 
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న. కొంత భాగము 

ాగము ద్విపద రూవమునను (వాయ 

వచనభాగ మే నరనముగా 

వ రచన అ పెఢవ మును బవుదో 

ఈ (గంభథమున 

[పాధాన్యమేశాని క కవితా|బాధాన్యమంతగా కానరాదు. 

అందుగుల కంయ్య అను కవి (క స్తో 1620) 

నరపతి విజయ మను నెక చారిత్రక కావ్యమును (వాని 

అళియ రామరాయల మునిమనుమడై న కోదండరామ 

రాజునకు అంకితమిచ్చెను. ఈ [గంథమునకు రామ రాజీయ 

మను నామాంతరము కలదు. ఆ కాలమున విజయనగర 

రాజులకు నరవతు లను పెరుండెను. అందుచేతనే కవి తన 

గంథమునకు నరపతి విజయ మని సురుపెన్లును. ఇందు 

విషయ 

రై 
రిం cs 

ఆర్వీటి వంకముచారి వి|క్రమవై భవములు వర్ణి ంపబడినవి. 
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తాళి కోట యుద్ధమున రామరాయలు మరణించిన 

వృత్తాంత మీ|గంథ మున చెప్పబడియుండ లేదు. రామ 

రాయల తమ్ముడైన తీరువుల రాయలయు, అతనికుమారు 

డైన దీర వెంక టపతిరాయల౨ు పరిపాలనము లిందు 

వర్షింపబడినవి. ఇందు చెప్పబడిన 

పెక్కు యథార్థములుగానే కానబడుచున్నవి, ఇందలి 

వస్తువు చరిత్మపధానమైనను వెంకయ్య దినిని కడు 

సరనముగ రచింపజాలెను. ఇం చాత డచ్చటచ్చట గర్భ 

క విత్వమునుకూడ (వాసియుం డెను. ఇతనిశైలి సులభ 

సుందరమై సర్వజన సుబోధముగ నున్నది. 

ఈ కాలమున రచింపబడిన మరియొక చారిత్రక 

కావ్యము కృష్ణరాయ విజయము. దీనిని రచించినవాడు 

వేంకటార్యుడు. ఇతనికి కుమారధూర్ణటి అను నామాంత 

రము కలదు. (శ్రీ కాళవా_స్తిమావోత్మ్యము రచించిన 

ధూర్జటి తన పెదతాతయని ఈతడు చెప్పుకొ నెను. ఇతడు 

నరపతి విజయ కృతిపతియెన కోదండరామళాజు కుమారు 

డన ఆర్వీటి చినవేంకటరాయని | పేరణముచే ఈ [గంథ 

మునురచించి శ్రీరాముని కంకితము కావించెను. దీనినిబట్టి 

ఈతడు |కీ.శ. 1650 సంవత్సరము [పాంతమున ఉండెనని 

చెప్పవచ్చును. ఇందు కృష్ణరాయల పరా|క్రమనును 

పరిపాలన (కమమును విపులముగా వర్ణింప బడియున్నవి, 

రాయలు తిమ్మరుసు సాయమున రాజ్యమునందలి ఆంతర 

చార్మిత కాంశము లు 



ఆం|ధ వాజ్మయ చరితము IT 

వ్యవస్థను చక్క పెట్టి తరువాత దండయాత్రలకు బయలు 

చేరెను. ముందాతడు దకిణమున కేగి ఉమ్మత్తూరు, శివ 

సము[దముల నేలు గంగరాజు నోడించెను. పిమ్మట రాయ 

చూరు, ముదగల్లు కోటలను స్వాధీనము చేసికొని కప్పా 

నదీతీరముల మవ ా మ్మదీయుల సంయు క్షసేనల వరాభ 

వించెను. తరువాత అతడు కటకము జయించి కళింగరాజు 

కూతురైన తుక్టాదెవిని ెండ్రియా జెను. ఈవిధముగా 

ఇందు శృంగారరనమునకుకూడ సుంత|పవేశము లభించు 

టచే కుమారధూర్ణటి ఈసందర్భమున [పబంధో చిశము 

అయిన వర్గనలు కావించేను. వీఠరసపోషణమున ఇతడు. 

మిక్కిలి నేర్చు (పదర్శించెను. ఇతనిశైలి సులభమును 
పరసమునై యొప్పారును, కావ్యారంభమున ఇతడు 

కావించిన విద్యానగర నిర్మాణ వృతాంతమును, ఆనగర 

వర్ణ్లనమును మిక్కిలి రమణీయములుగా నున్నవి. ఇతని 

(గంథమున చారి [తక ముగా చూచిన కొన్ని పార పొట్టు 

కానబడుచున్నవి. తుళువ నరసనాయకుని తరువాత 
ఏ రనరసింహరాయలు కాక కృన్నరాయ లే సింహాసనము 

నధిష్టించె నని ఈతడు (వా నెను, ర (గంథ మునందలి అ౦ళ 

ములు రాయవాచక మునందలరివానితో 

సరిపోలుచున్న వి. క్చస్ట్ర్వ దాయ విజయనునకు ముందు 

కుమారధూర్దటి సావిత్రీ చరితము, ఇందుమతీ వివాహము 

అను కావ్యములనుకూడ రచించియుం డెను. 

కందుకూరి రుదకవి కీ, శ. 17 వ, శతాబ్ది పూర్వార్థ 
మున నుండెనని కొందరును కీ. శ, 1550 నుండి 1580 

వరకు పాలించిన ఇబహీంపావలన చింతలపాలెమును 
అ(గహారముగా పడసిన రుద్రకవి ఈతడే యగుటచే 
[క శ. 16వ శతాబ్ది ఉ త్తరార్థమున నుం జెనని కొందరును 
చెప్పుచున్నారు. ఇతడు న్నుగీవ విజయ మను యక్షగాన 
మును, నిరంకుళోపాఖ్యాన మను |వబంధమును రచిం 

చెను. న్ముగీవవిజయ మింతవరకు లభించిన యశ్షగాన 
ములలో మొదటిది. సీతా న్వేవణ పరాయణులై వచ్చిన 

రామల మృణులను సానుమంతుడుదర్శించుటతో ఇది మొద 
లిడి వాలివధానంతరము సుగీవుడు పట్టాభిపి క్తుడగుటతో 
ముగియుచున్న ది. వాలిమరణదుఃఖత యె తార శ్రీరా 

ముని దూరినఘట్ట మీందు కరుణరన భరిత మై హృదయ 

(దావకముగా నున్నది. ఇ'క్లే ఛాలినుగీవుల యుద్ధము, 

పక్కలు. 

స_ప్పతాళభంజనము మున్నగు ఘట్టములందు వీరరనము 

పోషింపబడినది. ఇందు ద్విపదలు, దరువులు, అర్జచం ద్రి 

కోలు, వలలు మున్నగు దేశిరచనలు కలవు. నిరంకుళో 
పాఖ్యానము కందుకూరు [గామమున వెలసిన సో మళ్వ 

రున కంకితము చేయబడినది. ఈ (వబంధమున నిరంకుకు 

డను సార్ధక నామేయుడగు (బాహ్మణధూర్తుని సావాసిక్ర 

(పవృ ర్తి వర్షింపబదీన ది, ఈ కథ ఎక్కువిధముల తెనాలి 

రామకృష్ణుని నిగమశర్శకథను పోలియుండును. నంభోగ 

వ్యసనమున తగుల్కొనియు, పావమునొందనివాడు 

కలడా యని ధర్మశీలుడను రాజు అడుగ చానీకి నమా 

ఈ కథ నెరిగించెను. 

వేళ్యమాత యొక్క  (కౌర్యమును, నిరంకుశుడు జీర్ణ 
దేవాలయమున శివలింగమును చూచి తనతో జూదమాడ 

రమ్మని బలవంత పెట్టిన ఘట్టమును ఇందు మిక్కిలి 

రమణీయముగా వర్ణింపబడినవి. పురవర్లనాదుల సందర్భ 

మున ఇందు వనుచరి[తరీతులు న్ఫుటముగా కనిపించును, 
రు[దక'వి ఈ క థాచ్వారమున [పకటించిన పరమార్థ 

మేమియు లేకపోయినను, సరన మైన శ లిచేతను, 
అందందు శానబడు |పౌఢ సన్క్బృతరితులచేతను, జాతీ 

యములైన నానుడులచేతను, ఈ (పబంధమును పరఠిత్ళ 

జనానంద సంధాయకమును కానింపజాలినాడు, 

ఈ యుగమున శెలంగాణమునందు కొన్ని ఉత్తమ 

కావ్యములు వెలువడినవి. అందు వెక్కు. కావ్యములు 

మహమ్మదీయ రాజులయు వారి సామంతులయు 

పోషణము నందియుండుట గమనింపదగినది. చరిగొండ 

ధర్మన్న చిత భారత మును (వాసి చిశ్తాపుఖానుని మంతి 

మొన ఎన్ములపల్లి సెద్దామాత్యునికి అంకితము చేసెను. 

ఓరుగల్లులో దొరకిన యొక శాసనమునుబట్టి చిత్తావు 

ఖానుడు ఆంధ వీర్రశేఖరు డనియు, కీ. భ్ 1501 సం॥ 

|పొంతమున మహామ్మదీయులనుండి ఓరుగల్లుకోటను 

వశపరచుకొని సమర్థతతో పాలించె ననియు తెలియు 

చున్నది, చితభారతమునందలి కథ (బవ్మోండపురా ణము 

"పేరునకు తగినట్టిది మిక్కిలి 

ధానముగా పులస్త్య మహర్షి 

నుండి. [గహింపబడినది. 

చిత్రముగానుండును. ఇంచెడనెడ చితకవిత్వముకూడ 

కాననగును. కీ శే, చిలకమర్తి లజ్మీన రసింహాం పంతులు 

గారు రచించిన (ప్రసిద్ధమైన గయోపాఖ్యాన నాటకము 
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నందలి కథకు మూలములైన (గంథములలో ఇదియు 

నొక్కటి. ఇందు వీరరసము మిక్కిలి నిపుణముగా 

వర్షింపబడినది. 

వారిభట్టు అను కవి (క్రీశ. 1580) వరాహపురాణ 

మ త్స్యపు రాణ ము, భాగవతమునందలి ప మైకా ష్ష్ 
య 

ద్వాదళస్క ్రంధములు, నరసింహా పురాణము అను (గంథ 

ములను రచించెను. ఇందు మత్స నరసింహాపురాణములు 

మాతమే ము[దితములై నవి. ఇందు వరాహ నరసింహ 

పురాణములుతపవృ మిగిలినవన్నియు భగవదంకితములు 

చేయబడినవి. వరాహపురాణము నిజామురాష్ట్రము 

నందలి ఖమ్మం మెట్టు [గామమునకు కరణ మైన కొఠిపాక 

ఎజ్జ్టయామాత్యున కంకితము కావింపబడెను. వారిభట్టు 

మత్స వ్రపురాణమును పూర్తిగా అనువదించి యుండలేదు. 

అందలి వి్టుధర్శో త్తర ఖండమును మొత మెదాశ్వాన 

ములలో రచించెను. ఇందు విష్ణుపూజాఫలము, తులసీ 

మాపహాత్మ న్టము మొదలగు భ క్షి పధానములగు కథలు 

వర్ణింపబడినవి. ఈ|గంథము (శ్రీరంగేశునికి అంకితము 

చేయబడినది. ఎక్టా(పెగడ నరసింహ పురాణమునందలి 

పూర్వభెగమును మాత్రము రచించియుండుటచే, 

హారిభట్టు ఉ_త్తరభాగమును మాత్రము అనువదించి 

యుండెను, ఈ|గంథము వచనకావ్యమని వేర్కొనబడ్ 

నది. నిజమునకిది పద్యగద్యాత్మక మైన చంపూకావ్య మే 

కాని వచన కావ్యముకాదు. వహారిభట్టు రచన నమ 

సంస్కృ తాం|ధ పద భూయిష్ట్టమె మిక్కిలి మధురముగా 

నుండును. 

తెలుగునందలి మొదటి 'అచ్చతెలుగుకావ్య ము 
యయాతి చరిత. దీనిని రచించినవాడు పొన్నికంటి తెల 

గన్న (కీ. శ. 16 వ శతాబ్ది ఉత్తరభాగము). ఇతడి కావ్య 

మును ఇబహీం కుతుజ్లాకు సామంతుడై న అమీనుఖాను 

అను మవామ్మదీయ సరదారున కంకితము చేసెను. ఇట్లు 

మహమ్మదీయ (వభువున కంకితము చేయబడిన మొదటి 

(గ్రంథ మిదియే. ఇందలికథ భారత భాగవతములనుండి 

[గహింపబడినది. 'తెలగన్న యయాతి చరిత్రము నందలి 

శృంగారభాగముల కే ఎక్కువ [పాధాన్యమిచ్చెను. అచ్చ 

'తెలుగను పేరున్నను ఇందు తద్భవములై న పదములును 

కృ(తిమము లైన సమాసములును పెక్కు కానిపించును. 
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తెలుగున అచ్చతెలుగు కవిత్వము అను [పత్యేక సం|ప 

చాయమునకు చఊారిచూపి దానివి సాధ్యమైనంతవరకు 

రసో త్తరముగా వెలయించిన తెలగన్న ఎంతయు ప్రశంస 

నీయుడు. ఇతని (పకృ తివర్లనలురమణీయములును ఉదాత్త 

భావపూరితములు నె మనోహారములుగా నుండును. 
అద్దంకి గంగాధరకవి తపతీసంవరణే పాఖ్యానమను 

శృంగార[పబంధమును రచించి గోలకొండ నవాబజై న 
కుతుబ్ పూ కంకితము చేసెను. ఇందలి కథ 

భారత మునుండి (గహింవబడినది. ఈ| పబంధము నవరస 

బంధురము లై న కల్పనలతోకూడి వనుచర్మితను తలపించు 

చుండును. 

వె జయంతీ విలాన మను పేర విపనారాయణచరి [త్ర 

మను [పబంధమును రచించిన సారంగు తమ్మయ మవా 

మ్శదు కుతుబ్దా కాలములో గోలకొండకు కరణముగా 

నుం డెను. ఇతడు వై హ్మవమశతాభఖిమాని, తన కావ్యమును 

(శ్రీరామునికి అంకితము చేసెను, ఈ (పబంధము అత్యంత 

ఇ|బహాం 

శృంగారమయ మై అచ్చటచ్చట సభ్యతామ ర్యాద నుకూడ 

అతి కమించున ట్లుండును, ఐనను ఇందలికథ రమ్యము. 

భావములు గంఖీరములు, గచన మధురము. వేళ్యాలోల 

త్వమువలని కీళ్లు ఇందు చక్కగా (పదర్శింపబడినవి. 

మలా రెడి అను కవి [క శ, 16 వ శకాబి అంతమున 
Mm GB (a 

మెదకు నమీవమునందరలి బిక్కనవోలు రాజధానిగా 
రాజ్య ముచేసిన కెడ్డిరాజులవంశళమునకు చెందినవాడు. 

ఇతడు షట్బ[కవ ర్తి చరిత్రము, శివధర్శో త్తరము, పద్మ 
పురాణము అను (గంథ ములను రచించెను. పట్బ[కవర్షి 

చరి తమున హారిశ్చం[ దాదు అగు ఆరురు చక్రవర్తుల 
ల —2 

కథలు వర్ణి ౦ప బడినవి. ఇందు [ప్రబంధ సామాన్యములగు 

వర్తన లన్నియు గోచరించును. ఇందలి రచన శేషశబా 
లు . ౧౫ ట 

లంకారనులతోకూడి వనుచర్మితరచనను తలపించు 

చుండును. శివధర్మో త్తరము శివపారమ్య మును 
బోధించు [గంథము. ఇందు 'శై వమతధర్శము, వెదాం 

తము, శై వాచారములు వర్షితముల్లై యున్నవి. మల్లా 

రెడ్డి శ్లేపాదులక్రై అంతగా యత్నింపనికతమున అతని 

పద్మ్శపు రాణమునందలి కవిత్వము సులభమును ' సవాజ 

ముస్వై అలరారుచుండును. ఇందలి నాల్లవ ఆశ్వాసమున 

రామాయణకథ చెప్పబడినది. వాల్మీకిరామాయణము 
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నందలి కథకును ఇందలి కథకును కొన్ని భేదములు కాన 

వచ్చుచున్నవి. మల్లా రెడ్డియు అతని వంశీయులును శివ 

భ క్రిపరాయణులు. ఈతని సోదరులలో కామి నెడ్డి, ఎల్లా 

రెడ్డి అనువారు సాహిత్య (ప్రియుల కవులను పోషించి 

వారివలన కావ్యము లంకితము పొందినట్లు తెలియు 

చున్నది. మల్లా రెడ్డి కావ్యములం దతని వినయశీలమును 

| భాతృభ క్రియు చక్కగా వెల్లడి చేయబడినవి. 

దకిణాంధ్రయుగము :. ఈ యుగమున ఆంధ దేశ 

ముననేకాక మధుర, తంజావూరు, పుదుక్కోట, 

జింజి, మైసూరు మున్నగు దతిణదేశపు రాజ్యములందు 

కూడ ఆం(ధవాజ్మయము వర్ధిల్లినది. ఇందు ముఖ్యముగా 

"పేర్కొనదగినవి మధుర, తంజావూరు నాయక రాజ్య 

ములు. ఈ రాజ్యముల స్థాపనమునుగూర్చి (శ్రీ డా, 

నేలటూరి వేంకట రమణయ్యగారిట్లు చెప్పుచున్నారు:- 

విజయనగరరాజు లారంభమునుండియు మహమ్మదీయ 

రాజులతో పోరాడవలసి వచ్చుచుండెను. అందుకై వారికి 

విస్తృతమైన సేనయు, ధనమును ఆవశ్యకము లగు 

చుంజెను, భూమినుండివచ్చు ఆదాయమును నైన్య 

పోషణమున కై. వినియోగించు విషయమున రాయలొక 

పద్ధతి నవలంబించెను, 'దేవ దేయ, [బహవ్మాచేయములు కాక 

మిగిలిన [|గామము లన్నిటిని ఆతడు భండారవాడ 

(గామములు, అమర (గామములు అనీ రెండురకము 

లుగా విభజించెను. రాజు దళనాయకులకు కొన్ని నిబంధ 

నములమీద ఇచ్చు [గామములకు అమర [గామము అని 

చేరు. యుద్ధము సంభవించునప్పుడు నిర్షత సంఖ్యగల 

గజాశ్యబలముతో వచ్చి సాయముచేయుట, ఏకేట 

నిక్రతమైన కొంత ధనమును కప్పముగా నొసగుట అను 

రెండును ఈ అమరపద్దతీ యందలి ముఖ్య నిబంధన ములు. 

రాయలిమ రణానంతరమును, రాతనతంగడి (తళ్ళికోట) 

యున్ధానంతరమును విజయనగర సా[మాజ్యమున వరి 

లిన అరాజక పరిస్థితుల నవకాశముగా గైకొని ఈ 

అమర నాయకులు పరినరములంద లి అమర రాజ్యముల 

నా(క్రమించుకొని నూతన సంస్థానములను స్థాపించిరి. 

ఇట్టి వానిలో మధుర, తంజావూరు, బింబి రాజ్యములు 

ముఖ్యము లై నవి. ఈ రాజ్యములు దతీణమున నుండు 

టచే వీనికి శ తుభయ మంతగా లేకుండెను. అందుచే 

చేకూర్చినవి. 
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సారవంతములై న రాష్ట్రములనుండి వచ్చు ఆయమును 

య'ధేచ్చముగా అనుభవించుచు సంగీత సాహిత్యములకత్రో 

కాలకేపము చేయుటకు ఆ రాజుల కవకాశ మేర్పడెను. 

రాతన తంగడి యుద్దానంత రము విజయనగర సామా 

జ్యము మహమ్మదీయుల దుండగములకు నెలవయ్యెను, 

ఆ బాధ పడలేక పలువురు |బాహ్మాణులు, కవి, గాయక 

నర్తశాదులు తమ నివానములను ఏడి దక్షిణమునకు 

వలనపోయిరి. రసికులై న నాయకరాజులు వారి కాళయ 

మిచ్చి పోషించిరి. ఈ విధముగా దతిణదేళము ఆంధ 

వాజ్బయాఖభివృద్ధి కాస్పదమగుట నంభవించెను. 

దతీాళాం[ధ సాహిత్యమును గూర్చి ముఖ్యముగా 

మూడు అపవాదములు కలవు. అప్పటి కవులు భాషా 

విషయమున వ్యాకరణ సంపదాయమును సరిగా ననుస 

రింప లేదనియు, వారు నభ్యతా మర్యాద నతికమించి 

దుర్నీతికరమును జుగుప్పాకరము నగు శృంగార రన 

మును హెచ్చుగా వర్షించిరనియు, ఈ యుగమున స్తుత్య 

మైన (వతిభ తీణించి హేయమైన అనుకరణ మే (ప్రబలిన 

ధనియు ఆ మూ డపవాదములు. నిజమునకీ అపవాదము 

అప్పటి సాహిత్యమునందలి పక దేశమును బట్టియే ఏర్పడి 

నట్టివి కాని నర్వ వ్యాపక ము లనదగినవి కావు. మరియు 

సాహిత్యమున రనమునకే [పాధాన్యముకాని కవల 

ఛావకుకాని ఉవచేశమునకుకాని అంత [వాధాన్యము 

లేదను విషయము దృష్టియం దిడికొని చూచినచో ఇది 

తొలగిపోవును. ఈ కాలమునందలి కవులు సృజించిన 

వివిధ నూతన కావ్య (వ్మకియలను పరికించువారికి వారు 

[పతిభాహీనులు కారని స్పష్టము కాకమానదు. (వబంధ 

ములేకాక యతగానములు, గేయములు, వచనములు 

ఈ కాలపు సాహిత్యమునకు వైవిధ్యమును పుష్టిని 

మరియు మధుర మంజులమెన భాష, 

సం|గహాములు భావబంధురములు నై కథాగమనమున 

కాటంకము కల్ప్చింపని సుందర వర్షన ములు, రమణీయ 

కల్పనతో కూడిన కథానిర్మాణము తత్పూర్వ సాహిత్య 

ముతో పోల్చిచూచినచో ఈ కాలపు సాహిత్యమునకు 

వె ళీష్ట్య్రము చేకూర్చు చున్నవి. అందుచే ద&ిణాం[ధ 

వాజ్మయ మాం|ధభారతి కలంకారమేకాని అపవాదము 

కాదనుటలో నంచదేహములేదు. 



నందలి కథకు మూలములైన (గంథములలో ఇదియు 

నొక్కటి. ఇందు వీరరసము మిక్కిలి నిపుణముగా 

వర్షింపబడినది. 

వారిభట్టు అను కవి (క్రీశ. 1580) వరాహపురాణ 

మ త్స్యపు రాణ ము, భాగవతమునందలి ప మైకా ష్ష్ 
య 

ద్వాదళస్క ్రంధములు, నరసింహా పురాణము అను (గంథ 

ములను రచించెను. ఇందు మత్స నరసింహాపురాణములు 

మాతమే ము[దితములై నవి. ఇందు వరాహ నరసింహ 

పురాణములుతపవృ మిగిలినవన్నియు భగవదంకితములు 

చేయబడినవి. వరాహపురాణము నిజామురాష్ట్రము 

నందలి ఖమ్మం మెట్టు [గామమునకు కరణ మైన కొఠిపాక 

ఎజ్జ్టయామాత్యున కంకితము కావింపబడెను. వారిభట్టు 

మత్స వ్రపురాణమును పూర్తిగా అనువదించి యుండలేదు. 

అందలి వి్టుధర్శో త్తర ఖండమును మొత మెదాశ్వాన 

ములలో రచించెను. ఇందు విష్ణుపూజాఫలము, తులసీ 

మాపహాత్మ న్టము మొదలగు భ క్షి పధానములగు కథలు 

వర్ణింపబడినవి. ఈ|గంథము (శ్రీరంగేశునికి అంకితము 

చేయబడినది. ఎక్టా(పెగడ నరసింహ పురాణమునందలి 

పూర్వభెగమును మాత్రము రచించియుండుటచే, 

హారిభట్టు ఉ_త్తరభాగమును మాత్రము అనువదించి 

యుండెను, ఈ|గంథము వచనకావ్యమని వేర్కొనబడ్ 

నది. నిజమునకిది పద్యగద్యాత్మక మైన చంపూకావ్య మే 

కాని వచన కావ్యముకాదు. వహారిభట్టు రచన నమ 

సంస్కృ తాం|ధ పద భూయిష్ట్టమె మిక్కిలి మధురముగా 

నుండును. 

తెలుగునందలి మొదటి 'అచ్చతెలుగుకావ్య ము 
యయాతి చరిత. దీనిని రచించినవాడు పొన్నికంటి తెల 

గన్న (కీ. శ. 16 వ శతాబ్ది ఉత్తరభాగము). ఇతడి కావ్య 

మును ఇబహీం కుతుజ్లాకు సామంతుడై న అమీనుఖాను 

అను మవామ్మదీయ సరదారున కంకితము చేసెను. ఇట్లు 

మహమ్మదీయ (వభువున కంకితము చేయబడిన మొదటి 

(గ్రంథ మిదియే. ఇందలికథ భారత భాగవతములనుండి 

[గహింపబడినది. 'తెలగన్న యయాతి చరిత్రము నందలి 

శృంగారభాగముల కే ఎక్కువ [పాధాన్యమిచ్చెను. అచ్చ 

'తెలుగను పేరున్నను ఇందు తద్భవములై న పదములును 

కృ(తిమము లైన సమాసములును పెక్కు కానిపించును. 
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తెలుగున అచ్చతెలుగు కవిత్వము అను [పత్యేక సం|ప 

చాయమునకు చఊారిచూపి దానివి సాధ్యమైనంతవరకు 

రసో త్తరముగా వెలయించిన తెలగన్న ఎంతయు ప్రశంస 

నీయుడు. ఇతని (పకృ తివర్లనలురమణీయములును ఉదాత్త 

భావపూరితములు నె మనోహారములుగా నుండును. 
అద్దంకి గంగాధరకవి తపతీసంవరణే పాఖ్యానమను 

శృంగార[పబంధమును రచించి గోలకొండ నవాబజై న 
కుతుబ్ పూ కంకితము చేసెను. ఇందలి కథ 

భారత మునుండి (గహింవబడినది. ఈ| పబంధము నవరస 

బంధురము లై న కల్పనలతోకూడి వనుచర్మితను తలపించు 

చుండును. 

వె జయంతీ విలాన మను పేర విపనారాయణచరి [త్ర 

మను [పబంధమును రచించిన సారంగు తమ్మయ మవా 

మ్శదు కుతుబ్దా కాలములో గోలకొండకు కరణముగా 

నుం డెను. ఇతడు వై హ్మవమశతాభఖిమాని, తన కావ్యమును 

(శ్రీరామునికి అంకితము చేసెను, ఈ (పబంధము అత్యంత 

ఇ|బహాం 

శృంగారమయ మై అచ్చటచ్చట సభ్యతామ ర్యాద నుకూడ 

అతి కమించున ట్లుండును, ఐనను ఇందలికథ రమ్యము. 

భావములు గంఖీరములు, గచన మధురము. వేళ్యాలోల 

త్వమువలని కీళ్లు ఇందు చక్కగా (పదర్శింపబడినవి. 

మలా రెడి అను కవి [క శ, 16 వ శకాబి అంతమున 
Mm GB (a 

మెదకు నమీవమునందరలి బిక్కనవోలు రాజధానిగా 
రాజ్య ముచేసిన కెడ్డిరాజులవంశళమునకు చెందినవాడు. 

ఇతడు షట్బ[కవ ర్తి చరిత్రము, శివధర్శో త్తరము, పద్మ 
పురాణము అను (గంథ ములను రచించెను. పట్బ[కవర్షి 

చరి తమున హారిశ్చం[ దాదు అగు ఆరురు చక్రవర్తుల 
ల —2 

కథలు వర్ణి ౦ప బడినవి. ఇందు [ప్రబంధ సామాన్యములగు 

వర్తన లన్నియు గోచరించును. ఇందలి రచన శేషశబా 
లు . ౧౫ ట 

లంకారనులతోకూడి వనుచర్మితరచనను తలపించు 

చుండును. శివధర్మో త్తరము శివపారమ్య మును 
బోధించు [గంథము. ఇందు 'శై వమతధర్శము, వెదాం 

తము, శై వాచారములు వర్షితముల్లై యున్నవి. మల్లా 

రెడ్డి శ్లేపాదులక్రై అంతగా యత్నింపనికతమున అతని 

పద్మ్శపు రాణమునందలి కవిత్వము సులభమును ' సవాజ 

ముస్వై అలరారుచుండును. ఇందలి నాల్లవ ఆశ్వాసమున 

రామాయణకథ చెప్పబడినది. వాల్మీకిరామాయణము 
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లుండుటచే కేవల దేశిరచన లని చెప్పుటకు పీలు 

లేదనియు, శెలుగు యతగానములను చూచి తమిళు 

లును, కన్నడులును తమతమ భావలలో వానిని రచించి 

రనియు, తంజావూరు కవులు వానిలో చెక్కు.మార్చులు 

చేసి వానికి వన్నె కలిగించి రనియు, యవగానములలో 
ప్యాతపోమణమున కే కాని కథాకల్పనమున క్రంత (పాధా 
న్యము లేదనియు, (శ్ర డా. నే. వెంకటరమణయ్య 
గారభ్మిపాయ పడుచున్నారు. = 
"తంజావూరు నాయక రాజ్యముమాటవిన్నంత నే నతి 

పథమున తోచువాడు రఘునాథధనాయకుడు, (8. థు 
1614 _ 1688). ఇతడు నర్వవిధముల రాయలవారి 
కనయని చెప్పదగినవాడు, ఇతడు నుమార్చ వంద [గంధ 
ములు రచించెను. వానిలో రామాయణము, వాల్మీకి 
చరితము అను శెండు [గంథములు మాత్రమే లభించు 
చున్న వి. ఈ రామాయణ మెనను సమ్మ గముగా లేదు. 

ఇందు బాలకాండమున నాల్గవ ఆశ్వ్వొెనములో కొంత | 

భాగము మా(తమే కానబడుచున్న ది, కథ కోనల దేళ 
వర్ణనతో నారంభమై పుత్ర కామేష్టితో ముగియుచున్న ది. 
ఇందలి కవిత్వము రనవంతములై న వర్రనలతోడను, 

మధురమంజులమైన పద్మవయోగము తోడనుకూడి మనో 
వారముగానున్న ది, రఘునాధథు డిందలి ద్వితీయాశ్వాన 

మున బుళ్యళ్ళంగుని కథను చాల హృద్యముగా రచించి 
యున్నాడు. మధురవాణి తాను రఘునాథుని రామాయ 

ణము నొకదానిని సంస్కృృతీకరిం చినట్లు చెప్పుకొన్న ది. 
అది పరిమాణమున చాల చిన్నడగుటచే చె రామాయణ 
మగునో కాదో అని సంచేహూ ముదయించుచున్న ది. 
వాల్మీకి చరి [త ము మూడాశ్నానములతోకూడిన 
(ప్రబంధము. ఇం చాదిక వియైన వాల్మీకి మహాముని పూ 

జీవితము వర్ణింపబడినది. ఇందు వస్త్వైక్యము కొ రవడినట్లు 
కానిపించును. [గంథా రంభమునందలి తీర్గాదుల వర్ణన 
మతిదిర్ధ మె కొంత విసువుకలిగించుచున్నది, తృతీ, 
యాశ్వానమునందలి రంభోర్వళీ పరాభవ వృత్తాంతము 

రమ్యముగా నున్నది. శృంగార సొవిత్రియను రెండా 
శ్యాసముల [పబంధ మొకటి రఘునాథునిపేర ముదిత 
మెనది. అది అతని రచనమగునో కాదో చెప్పజాలము. 
యజ్ఞ నారాయణ దీక్షితుడు తన సాహిత్య రత్నా కరమున 

ర 

రఘునాథుడు యామద్వయమున పారిజాతాపహరణం 

కావ్యమును చెప్పి తం(డిచే కనకాభిపేకము నొంభెనని 
తెల్పియున్నాడు. దీనినిబట్టి ఈ కవిరాజు ఆళుక విత్వమున 
కూడ నివుణుడని తెలియుచున్నది. 

వె పద్య కావ్యములనే కాక రఘునాధథుడు అచ్చు 

తాభ్యుదయము, నల చరిత అను రెండు ద్విపద కావ్య 

ములనుకూడ రచించియుండెను. ఇందలి నలచరి[త ఆం|ధ 

భాహోల్లానినీ అను మానవ్యతికయందు ముదిత మైనది. 

ఇం దెనిమి డాళ్వెనములలో నల దమయంతుల కథ 

సంపూ ర్షముగా చెప్పబడినది. ఇందు వర్షన విధానమును, 

రసవా తపోపణ చాతుర్య మును రఘునాథుని అ|పతిమాన 

మైన |వతిభను చెప్పక చెప్పుచున్నవి, నల 'దమయంతుల 

వనసంచారవర్లనము పఠించినచో ఈ విషయము తేట తెల్ప 

మగును, అచ్యుత రాయాభ్యుదయ ము “పేరునుబట్టి రఘు 

నాథుని తండి చరితను వర్షించు కావ్యమని తెలియు 

చున్నది. రఘునాథు(డు రుక్మిణి పరిణయము అను యక్ష. 

గానమునుకూడ రచించినట్లు యజ్ఞ నారాయణ దీతీతులు 

చెప్పియున్నాడు. (+ రుక్మిణీ కృష్ణవివావా యక్షగానం 

[పబంధానపినై క భేదాన్) కాని అది ఇంకను ము[దితము 

కాలేదు 

రఘునాథుని ఆస్థానమునందలి కవులకేశాక దడి 

ఇాం| ధయుగ మునందలి కవీం[దులశకెల్ల తలమానికమని 

చెప్పదగినవాడు చేమకూర వేంకటకవి. ఇతడు రచించిన 
(ప్రబంధ ములు చెండు. సారంగధర చరితము, విజయ 

విలానము, ఈ రెండు [పబంధములును రఘునాథ 

భూపాలుని కే అంకిత ముచేయ బడినవి. సారంగధర 

చరిత్రము మాళవరాజగు రాజమ హేందుని భార్య 

చితాంగి తన సవతి కుమారుడగు సారంగధరుని వలచి 

వలపింప యత్నించిన కథ. ఇది వేంకటకవి (పథమరచన. 

'ఇది శృంగార రసాభానముతోకూడి వస్తుస్వభావమునుఐట్టి 

కొంత జుగువ్చను కలిగించుచున్నది. 

విజయవిలాన మాం|ధసరస్వతి కపూర్వమైన అలం 

కారము. ఇందు పాండవ మధ్యముడైన విజయుడు 
ఉలూచి, చితాంగి, సుభద అను మువ్వురు జవ్వనుల 

చెట్టవట్టి కావించిన విలానములు మూడాశ్యానములలో 

వర్ణింపబడినవి, భారతమునందలి కథనే (గ్రహించి చానిని 
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సరసమనోహరము లై న వర్షనలతోడను, మధుర గంభీరము 

లైన భావములతోడను, మృదుమఢురము లై న పదముల 

తోడను, ఒహో అనిపించు యమకాను పాసొద్యలం కార 
య 

నం క 
రం 

అద్భుతావహము లై న శవచమతా్కారముల 
న్్ ౧౧ 

ములతోడను కూర్చి ఈ |పబంధమున వేంకటకవి కావిం 
చిన స్ఫృష్టి అనన్య నామానంమె అలరారుచుండును. రన 

ల లర 

పాత పోషణమునను, సాభిపాయ పద(పయోగమునను 

ఆతని కత డేసాటి. (వతి పద్య మునందు చమత్కృతి 

కలుగగ చెప్పనేర్తు” వని రఘునాథుడే అనెనో అతడే 

(వాసిక”నెనో కాని అం దినుమంతయు నతిళయో కి 

కానరాదు. క్షజ్ఞార్థాలం కారము లమితముగా వాడుచునే 

రనభావముల . నద్వితీయముగా పోషించిన మవోకవు 

లాం[ధవాజ్బయమున నిర్వురె. ఒకడు భట్టుమూర్తి; 

రెండవవాడు వేంకటకవి. వేంకటకవి తెలుగువదముల 

విరుపులలో 

ఆతని వద్మపయోగ చాతుర్య వుపూర్వ మైనది. “తితిలో 

నీమార్గ మెవరికిన్ రాిదనుట సత్యము. ఇంతటి మవోకవి 

కావుననే రసిక శేఖరుడై న రఘునాథ భూపాలు డాతని 

నాదరించి మేదురములైనసతాా రము లాచరించినాడు. 

రభునాథుని ఆస్థాన మున విద్వత,_వియె బహు 

(గంధములు రచించి వాని నన్నిటిని అతని కే అంకితము 

స 

చేసినవాడు 'కృష్ణాధ్వరి. రఘునాథ ' భూపాలీయము, 
నెవథ పారిజాళావతారిక, కల్యాణ "కౌముదీ కందర్ప 

నాటకము, శృంగార సంజీవని, తాళ చింతామణి, 

నైపధ పారిజాతీయము అను ఆరు [గంథములను రచిం 

చితినని అతడే చెప్పుకొని యున్నాడు. వీనిలో రఘునాథ 

భూపాలీయ నైషధ పారిజాతీయములు రెండే కానవచ్చు 

చున్నవి. ఇందు రఘునాథ భూపాలీయము 

రు[దియమువ లె కావ్య స్వరూప రసధ్వన్యలం కా రాదులను 

తెల్పు లక్షణ (గంథము, ఇందు లక్యుములై న పద్యము 

లం దన్నిట రఘునాథుడే వర్ణి ంపబడి యున్నాడు. నైషధ 

పారిజాతీయ ము ద్వ్యర్థి కావ్యము. ఇందు నలచర్మితయు 

పారిజాతాపహరణ కథయు జోేడింపబడినవి. సన్నిహిత 

సంబంధము లేని ఈ రెండు కథలను సమానాంతరముగా 

[ప్రతాప 

సాగించుటలో ఈ కవి చూపిన చేర్చును పాండిత్యమును 

అనన్య సామాన్యములై యున్నవి. ద్వ న్రరికావ్య నిర్మాణ 
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భట్టుమూర్తికన్నను మిన్న అనిపించును. 

జం(ధథు లా లస ఆయె టల యి = Li 

వో అద్ సరం pn ల ఖో 
ర్ల టుమూరులను కాడ 

మ — 

సంబంధించిన |గంథముగా తోచుచున్నది. 

కాళయ్యకవి (వాసన రాజగోపాల విలానమను నై చా 

శ్వానముల కావ్య మిటీవలనే ముదితమైనది. ఇదె 

మన్నారుగుడి ఇ తమవోత్మ్యమును తెల్పు శృంగారరన 

;పధాన మెన (ప్రబంధము. 

శ్వానములలో (శ్రీకృష్ణునికి ఆతని అష్టమహిషులతోడి 
| (ays రు 

కూటమియు, పంచమాశ్వానమున మన్నారుగుడి ఊ[త 

మావాత్మ్య్యమును వరి ౦పబడినవి. కాళయం అషమహ్ిషు 
ణ్ న 

ఇందు మొదటి నాలుగా 

లను అష్ష్రవీధళ్ళంగార నాయికలుగా వర్ణించియున్నాడు, 

రుక్మిణి స్వీయ, సత్య భామ స్వాధీనపతిక, కాళింది [(పోషిత 

భర్తృక, లకణ జారిణే, జాంబవతి వ్మిపలబ్ది. ఇతని 

రచనలో సంస్కృత పదములు హెచ్చు. ఈతని సమాస. 

ములు కొన్ని యెడల (శ్రీనాథుని నమాసములను 

తలపించుచుండును. ఈతని ధారాళుద్ధి మిక్కిలి మెచ్చదగి 

యున్నది. మధుర తంజావూరు రాజ్యములందు వెలసిన 

శృంగార |పబంధముల కొక విధముగా ఈ రాజగోపాల 

విలాసము మార్గదర్శకమని చెప్పవచ్చును. 
రఘునాథుని కుమారుడైన విజయరాఘవుడుకూడ 

కవియే. ఇతడు [పన్లోద చరిత పీఠికయందు తాను పది 

కృతులను రచించినట్లు చెప్పు కొనియున్నాడు. అందు 

చెక్కు యత్షగానములు. పాదుశానహ సము, రఘు 
నాథాభ్యుదయము అనునవి ద్విపద కా వ్య ములు. 

మోహినీ విలాసము అను ద్విపద కావ్యముకూడ ఇతని 

రచనయే యని .కొందరి తలపు. ఆత డా ద్విపదకృతిని 

యశ్షగానముగా నంతరించినమాట సత్యము. కాని 

ఆకృతి యతడే రచించినదో ఇతరులు రచించినదో 

తెలియదు. ఈ ద్విపద కావ్యములలో రఘునా థాభ్యుదయ 

మొక్కు ముదిత మైనది. ఇంచు విజయరాఘవుడు తన 

తండి యగు రఘునాథుని రాజ్య వైభవమును, తంజా 
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పురమును, రాజగృవామునందలి నిత్యజీవిత విధానమును 

విపులముగా వర్ణి ంచియున్నాడు. రఘునాథుడు 

వావ్యోళి కరుగుచుండగా చిత్రలేఖ యను వార కాంత 

యొక్క తె ఆతని వలచి తనకోరిక తీర్ప్చుమని చిలుకచె 

వర్తమాన మంపుటయు, రఘునాథు డా రాతి అమె 

యింటి కరిగి శేళినల్పుటయు నిందలి ఇతివృ త్తము. రస 

దృష్ట కీ కావ్యమంత ఉత్తమముగా కనబడకపోయినను 

చారి తకదృష్టితో చూచినచో మిక్కిలి ఉత్కృష్టముగా 

గోచరించును. ఆనాటి రాజకీయ సాంఘిక విషయము 

లును, రాచనగరి మర్యాదొలును, సంగీత నాట్య విద్యా 

వినోదములును ఇందు చక్కగా వర్ణితములై యుండుటచే 

నాయకయుగ చరిత్ర నిర్మాణమున కీ [గంథ మెన్ని యో 

విధముల తోడ్పడజాలును. 

ఈ వె ద్వివదకావ్యములే కాక _ విజయరాఘవుడు 

రచించితినని చెప్పుకొన్న లభఘుకావ్యములలో గోపికా 

(భమర గీతముల శెనిగింపులును, ఫాల్లుణోత్సవ గోపాల 

దండకములును, వీరళశ్ళంగార సాంగత్యమును, సంపంగి 

మన్నారు సాంగత్య మును ముఖ్యములై నవి, సె గీతములు 

'పద్యరూపమున శెనిగింపబడినవో, _ ద్విపద రూపమున 

తెనిగింపబడినవో తెలియదు. ఫాల్గుణోత్సవము రగడలో 

(వాయబడినది. చివరి రెండు సాంగత్యములును కర్నాటక 
సాంగత్య చృందమున రచింపబడినవి, ఆం|ధమున ఈ 

ఛందములో రచన సల్పినవా డిత డొక్కడే. 

విజయరామవుని (వతిభ అతడు రచించిన యత. 

గానములలో ఎక్కువగా గోచరించును. వాని సంఖ్య 

నుమారు ఇరువది వరకుండును. అవి అన్నియు నాటకము 

అనియే పేర్కొనబడినవి. వానిలో రఘునాథాభ్యుదయ 
విపనారాయణ చరితలుమా[తము ముదితము లై నవి, 

మిగిలినవి కొన్ని అముదితములు; కొన్ని నష్టములు. 

విజయరాఘనవుడు వై ప్లవ మతాభిమాని. వై ప్లవాపచార 
మాతనికి గిట్టదు. అందుచేత నే కాబోలు వై ప్లవకథలలో 
చోళరాజు విపనారాయణుని శిషింప నొజ్జాపిం చెనని 

యుండగా అతడు విపనారాయణుని కథ తన రాజ్య 

మందలి మన్నారు గుడియంచే జరిగినట్లును, తాను 
వెప్టవాపచారముచే విపనారాయణుని శితించుకుట్లని 

సంబేహించుచుండగా @) రాజగోపాలస్వామి (పత్యకుమై 

సత్య మెరిగించి, వి పనారాయణుని గౌరవించి తన్ను 

మెచ్చుకొనె ననియు [(వాసియుండెను. ఇ న్లో ఈ నాటక 

మున ఆత డితర నందర్భములందు సైత మధిక్ర 

స్వాతం(త్యము (పదర్శించినాడు. 
విజయ రాఘవుడు సంస్క్భృ తాం|ధ భాషలందు మేటి 

పండితుడు. అతడు సంస్కృత నాటకములు జాగుగా 

చదివి అందలి రచనా పద్ధతులను చక్కగా అవగాపహానము 

చేసికొన్న వాడు, ఆ కారణముచే అతడు తననాటి యత 

గానములందున్న కొన్ని పద్ధతులను మార్చి నూతన 
పద్దతులను [ప వేళ పెట్టి వానికెంతో వన్నె చేకూర్చినాడు. 

యత్షగానముల ఆరంభ మున కవియే కృతివతిని (పస్తుతించి, 

పష్ట్యంతములు చెప్పి, క థా కమమును వివరించినట్లు చెప్ప 

బడియుండును. ఈ పద్దతి పబంధోచితమైన దే కాని నాట 

కోచితమెనది కాదని గుర్తించి విజయ రాఘవుడు తన 
యతక్షగానములందు దేవతా సొ తానంతరము మేళ 

గాం|డచే కైవారము చెప్పించి, వారి మూలముననే 

క థా కమమును (పకటింప జేసినాడు. ఇది కొంచె మించు 

మించుగా నంస్కృృత నాటకములందలి నాందీ (పస్తావన 
లను పోలియుండును. ఇచే విజయ రాఘవుడు తన 

నాటకములలో కొన్నింటి చివర భరతవాక్యమును 

[వ వేళ చెట్టినాడు. 

విజయ రాఘవుడు తన యక్షగానములలో (తిపుటాది 

తాళములను గేయములతోకూడ (వాసియుండినను, 

రగడలను విడిచి వాని స్థానమున దరువు పదము మున్నగు 

నూతన రచనలను (ప వెళ పెట్టినాడు. ఆతడు (ప వేళ పెట్టిన 

మరి యొక ముఖ్యమైన మార్చు పద్ధతి, 

అంతకుముందున్న యకగానములలో మధ్యమధ్య ఈ 

పాత ఈ పాట పాడుచున్నదను కవి వచనములు కాన 

బడుచుండును,. ఇదియును (వబంధ పద్ధతియే. విజయ 

రాఘవు డీ పద్దతిని విడిచి సంస్కృత నాటకములందువ లె 

పాతోచితమైన భాషలో ఆయా పొ[త్రముల నొండోం 

చేసినాడు. తరువాతివారు పలువురు 

ముఖ్యముగా రంగాజమ్మ తమ యతగానములలో ఈ 

విధానము నవలంబించినారు. 

విజయ రాఘవుని కొలువు నలంకరించిన విదుషీ 

మణులలో రంగాజమ్మ అగగణ్య. ఆమె అష్ట భావా 

సంభాషణ 
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కవితా సర్వంకష మనీషా విశేష శారద. రాజనీతి విద్యా 

విశారద. విజయ రాఘవ మహీపాల రచిత కన కాభి మేక, 

ఈమె సం|గవా భారతము, సం(గవా భాగవతము, 

సం|గవా రామాయణము, ఉపా పరిణయము, మన్నారు 

చాస విలానము అను (పబంధములు, మన్నారుదాన 

కులాన యశ్షగానము అను ఆరు (గంధములు రచించెను. 

ఇవిగాక ఆమె రచించిన పాటలు పదములు పెక్కులు 

గలవు. మన్నారుదాన విలాస యక్షగాన మొక్కే 

ఇటీవల ముద్రణ మందినది. 

[పబంధ మున నాయకుడు విజయ రాఘవుడు, ఆతనికి 

మన్నారుదాసు డను నామాంతరము కలదు. ఉమా పరి 

ఇయమందకి కథ హారివంళమునుండి (గహింపబడినది. 

కథా నిర్మాణమందును, కవితా పటిమయందును ఇందు 

కవయి(తి చాల నేర్పు |ప్రదర్శించినది, 

పున్నారుదాన విలాస 

రంగాజమ్మ మన్నారుదాన విలాన (ప్రబంధ మునందలి 

కథ నే |గహించి ఆ పేరుతోడనే యొక యకగానముకూడ 

రచించినది. రాజగోపాలస్వామి |బహ్మోత్సవములసంద ర్భ 

మున కాంతిమతి యను కన్య విజయరాఘవుని కాంచి 

కామించి అతనిని చెండ్లియాడినకథ ఇందలి వస్తువు. ఇందలి 

కథ విజయరాఘవుడు రచించిన రఘునా థాభ్యుదయ 

మందలి కథ కించుమించుగా (పతిబింబము. కథా చమ 

తార మంతగా లేకపోయినను, ఈకాలమున వెలువడిన 

యతగానములలోని కెల్ల ఇది మిక్కిలి [పళ గ్తీ గాంచినది. 

ఇందు పొటలు, పదములు, దరువులు మున్నగువానితో 

పాటు పద్యములుకూడ పాచ్చుగా కనిపించును. రంగా 

జమ్మ తన మన్నారుదాన విలాన (పబంధమునందలి 

పద్యములనే సంద ర్భానుసార ముగా నిందు జొప్పించి 

యుండునని పండితుల అభి పాయము. ఈమె సంభాషణ 

ములు వోన్యరస చమత్కారముల తోడను, పా|[తో చిత 

భావతోడను గూడి మిక్కిలి సవాజముగా నుండును. 

కోనేటి దీతితుడను (శ్రీ వైష్ణవ పండితుడు విజయ 

రాఘవుని కొలువుననుండి అతనికి రామాయణ ముపదేశించి 

వివిధములైన సత్కారములను భొంచెను. విజయరాఘ 

వుడు మదన మంజరిని వివాహమాడిన వృత్తాంతమును 

౩ కొని విజయరాఘవ కల్యాణము అను యకగానము 

రచించెను. 

75 

పతి సోమయాజి విజయ 

యత్షగావమును రచించెను. విజయరాఘవుని చం} 

వివోరము అంగు మనోపారముగా వర్ణింప బడినడి. 

పురోపో త్తమదికీతు డను మరియొక కవి సృతమరల్ 

అను నామాంతరముగల తంజాపురాన్న చాన మవోనాటక 

రాఘన చం [దికావిలాన మను 

౯౦ గ్ 

ను (వా సెను. ఇది శృంగార హాన్యరసాద్భుత రస 

(వథానమని ౩ వారమును బట్టి తెలియుచున్నది. 

విజయ రాఘవుని కుమారుడైన మన్నారు చెవుడు 

విజయ రాఘవాభ్యుదయము, హెమాబ్దనాయి కా పకిణ 

యము అను శెందు (గంధములు రచించెను. 

విజయరాఘ వాభ్యుదయము [పబంధ మో, యతగాన మో 

తెలియదు. రెండవది యతుగానమే. తఉీరసమ్ముదమున 

పుట్టిన అమృతమును సురలకొనగి సముద్రుని కూతురగు 

రకాబ్బ యనునా మెను మన్నారుదేవుడు వివాహమాడిన 

వృత్తాంత మిందలి విషయము. 

విజయరాఘవుని తరువాత తంజావూరు రాజ్య ము 

మొదట మధుర నాయకులకును, పిమ్మట మహారాష్ట్ర) 

లకును వళమెనది. ఈ మవోరాష్ట్ర రాజులు. శెనుగు 

నభ్యసించి ఆ భాషను మాటాడుటయే కాక అందు కావ్య 

ములు నాటకములు రచించిరి. వలువు 'రాం|ధక వులను, 

పండితులను, గాయన గాయనీమణులను ఆదరించి పోషి 

చిరి, వీరి కాలమున పెక్కు. ద్విపద కావ్యములును, 

యక్షగానములును రచింవబడినపి, 

తంజావూరు సంస్థాన మునకు చెందినవాడు కాకపోయి 

నను విజయరాఘవునకు నమకానికుడును జింజిరాజ 

కుటుంబమునకు చెందినవాడును అగు ఒక మహోకవిని 

గూర్చి ఇచ్చట చెప్పవలనియున్నది. అతడు సవరము చిన 

నారాయణరాజు (కి. వ్ 1600-50). ఇతడు రచించిన 

కావ్యము “కుువలయాశ్వు చరితము”, ఇందరి కథ 

మార్కండేయ పురాణమునుండి [గహింపబడినది. చిన 

నారాయణరాజు ఆ కథయందు చెక్కు మార్పులు 

కావిం చెను. బుతుధ్వజుడనురాజు మదాలనయను గంధర్వ 

రాజకన్యను వివాహామాడిన వృత్తాంత మిందలి [పథాన 

కథ. తాళ కేతువను రాక్షసుడు బుతుధ్వజుని వంచించి 

మచాలనను కొనిపోయిన కథ, అశ్వతురుడు కైలాసమున 

ఇందు 
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ఆం(ధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = Il 

తన నంగీశనై పుణ్యమును (ప్రదర్శించిన కథ, తారా 

జయంతుల కథ, ఇందు అంగములుగా వర్ణింపబడినవి, 

పింగళి సూరన కళో పూర్జోదయముతరు వాత ఇంత కథా 

రామణీయకము గల (ప్రబంధము మరొకటి లేదని విమర్శ 

కుల అభ్మిపాయము. కథా కల్పనమునందును, సహాజ 

వర్లనములందును, బజిచిత్య పోవషణనుందును, సహాజ 

సంభాషణ నిర్మాణ నై_వుణ్యమునందును చిన నారాయణ 

రాజు అద్వితీయుడు. “పతిభాశిశయమునను, కల్పనా 

సామర్థ్యమునను వీ రిరువురును (సూరన, చిననా రాయణ 

రాజులు) సమానులే, ఐనను చిననారాయణ రాజు కవిత్వ 

మందలి శిల్పపరిపాకమును,. [వనన్నతయు, నిగ్గును 

సూరనార్యునందు కానరా”వని (శ్రీ నేలటూరి వేంకట 

రమణయ్యగారి అభి వాయము. ఇతడు సూరనవలఅ 

సంస్కృృతముందు గొప్ప పండితు జే అయ్యును దిర్దనమాస 

ములజోలికి పోక, తంజావూరు కవులకు సాధారణమైన 

తీయ్యని "తేట తెలుగుమాటల [పయోగించుటయందు 

ఎక్కువ - నేర్పు (పదర్శించెను. ఈత డీ కావ్యమును తన 

పెంపుడు తం|డియైన నారాయణ రాజునకు అంకితము 

కావించిను, 

. తంజావూరు నాయక రాజ్యమునందలి సారస్వత 

మునుగూర్చి చెప్పునప్పుడు మ్యత్రయ్య, త్యాగయ్య, అను 

భక్తులు రచించిన పదములను, గేయములను కూడ 
పేర్కొన వలయును. తేత్రయ్య కృష్ణామండలమునందలి 
మొవ్వ[గామ నివాసి. ఆ [గామమునందలి గోపాలదేవుం 
డాతని ఇలవేలుపు. ఆ దేవునిగూర్చి అతడు రచించిన 

పదములు భక్తి శృంగారములకు నిధానములు. ఇందలి 

భావ మిక్కిలి జాతీయమై తెలుగు తియ్యదము నొల్క 
బోయుచుండును. 'శేతయ్య పలు కత్రములను దర్శించి 

ఆయా చోట్ల గల దేవతలనుగూర్చి భక్తి భరితములెన 
పదములు రచించెను. ఈ సందర్భముననే ఆతడు విజయ 

రాఘవుని గూడ, దర్శించి అతనీవై కొన్ని పదనులు 

కల్పించెను. ఈతని పదములు భావగంభఖీరములై అభి 
నయమునకు మిక్కిలి అనువుగా నుండును. 

త్యాగరాజు మహాభక్తుడు. భక్తి సంగీతము లాతని 
సొమ్ములు. ఆతడు తంజావూరు నాయకులు గతించిన 

_ పిమ్మట ఆశరాజ్యము నాకమించిన మవోరాష్ట్రుల 

కాలమున నుండెను. ఆతని కృతులందలి నహాజ మాధుర్య 

మొక్క ఆం|ధులనే కార్ దావీణాత్యుల నందరిని ఆకర్షించి 

నది. ఆతని కీర్తనలలో అపూర్వమైన నంగీత పాండిత్య మే 
కార సాహిత్య సంపదయు గోచరించుచుండును. ఆతని 

భాష మార్జవ మాధుర్యములకు "పెట్టినది పెరు. 
త్యాగ రాజు భరి భరితములెన పెక్కు కీ ర్తనలనే 

కారక (పవ్లాద భ క్రవిజయము, నె”కా విజయము అను 

రెండు యవత్షగానములను కూడ రచించెను. మొదటి 

దానిలో భ క్షవరేణ్యుడై న [ప్రహ్లాదుని అపూర్వ భక్రియు, 
"రెండవ దానిలో (శక స్థుడు గోపాంగనలతో యమునా 

నదిపై వఏివారించుటయు వర్థింపబడినవి, ఇందలి కథలను 

కూర్చుటలో త్యాగరాజు మిక్కిలి స్వాతంత్యము 
వహించెను. ఖాగవతమునందలి కథలకును, వీనికిని గల 
తారతమ్య మే ఇందుకు దృష్టాంతము. 

శంజావూరు రాజ్య మంతరించిన పీమ్మట మధుర 

పుదుక్కోట సంస్థానములు కవుల కాశయములయ్యెను, 
“మధుర నాయకులలో మొదట నాం|ధకవుల నాదరించి 

సత్కరించినవాడు ముద్దళగిరి (కీ. శ. 17 వ శతాల్ది 
యుత్తర భాగము). ఇతనివేర అంకితము చేయబడిన 
కృతులు మూడు కానబశుచున్న వి. అందు మొదటిది 

వెద్దళ్లిరి విజయము. ఇది తంజావూరు కోటయొక్క. 
నాలుగు గోడలపై చెక్కబడిన 580 పాదములు గల 

ఉత్సల మాలిక. ఇందు అళగిరి మవారాష్ట్రు)డైన వకోజీ 
నోడించి పొందిన విజయము వర్షింపబడినది. 

అళగిరికి అంకితమైన రెండవ [గంథము తిరుకామ కవి 

అని నామాంతరముగల  లింగనముఖి కా మేశ్వరకవి 

రచించిన సత్యభామా సాంత్వనము. ఇందలి కథ నరకా 

సుర సంహారము. కృష్ణుడు పదునారు వేల (స్త్రీలను “పెండ్లి 
యాడిన పిమ్మట సత్యభామ కోపింపగా ఆతడామె 

నోదార్చుటతో కావ్యము ముగియుచున్నది, కా మేశ్యర. 

కవి ఉభయభామా పాండిత్యము కలవా జే యయ్యు తన 

కావ్య మున పెక్కు వ్యాకరణ. ఫ్టైలిత్య ములకు తావొనసగి 

నాడు, మరియు అతడు అనభ్య కృంగారముతో కూడిన 

పద్యము లనేకములు రచించి అందలి యో చిత్య మునకు 

భంగము కలిగించినాడు. ఆతడు నాలుగై దుచోట్ల నంది 
తిమ్మన పారిజాతాపహరణమునందలి పద్యముల. ననుక . 
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రింప యత్నించెను. కాని అందుసంపూర్ణ ముగా కృ ఆార్థుడు 

కాజాలకపో యెను. 

"కా మేశ్వరకవి "ఠేను కా మావోత్మ్యము, ఆచార్య 

విజయము అను రెండు వచన కావ్యము లనుకూడ 

రచించెను. ఇందు మొదటిిగంథ ముక్కే 

చున్నది. “ధీరులు పాకవై ర లోక వికచ కల్పక _స్తబక 

గంధ ధురంధర సూ క్తియు క్రి నౌనవునని మచ్చ నావుల 

మహా త్త్యమొనర్చితి” నని ఆతడే చెప్పుకొనీయున్నాడు. 

ముద్దళ గిరి కృతినందిన మూడవకృతి విద్యా వ ప్రీ 
a) 

దండకము. దీనిని రచించినవాడు గణపవరపు వేంకట 

కప్ (క. శ. 17 వ శతాట్చీ మధ్య భాగము). ఇతడు బహు 

(గంథక ర్త. అపారమైన పాండిత్యము, అద్వితీయమైన 

శా, నవిజానము, అనంత మెన లో కానుభవముకర్లి ఈతడు 
(ఈ ఖో య్ గ 

కర్ణాట తుండిర చోళ పాండ్య మండల (పముఖాఖిల 

ఇతడు 

కనబడు 

మండలా ఖండులతే సళ 

(వాసిన [గంథ ములలో లక్షణ [గంథము లెక్కువ. బాల 

త్కారము లందియుం డెను. 

రామాయణ ద్విపద, 

పరమభాగవత చరిత, పురాణసారము, కృష్ణమల్ల కథ 

అను సుర్గుగల ఈతని కావ్యము లిప్పుడు లభించుట లేదు, 

లభ్యమగుచున్న వానిలో [ప్రబంధరాజ వేంక చుళ్వర 

విజయ విలాసము మహ త్తరమెనది. ఇదియు *ో అమూల్య 

మైన లక్షణ |గంథ మేకాని తన్మూలమున నతని కవితా 

ళ క్తి కొంతవరకు కనుగొననగు” నని (క్రీ డా, నేలటూరి 

వేంకటరమణయ్య గారు తెల్పుచున్నారు. గర్భచి[త 

కవీత్వ రచనయందును, పదముల కూర్చున౧దును ఇతడు 

(పదర్శిం చిన నేర్పు అపూర్వ మెనది,. (వబంధ రాజ చేంక 

శేశ్యర విజయ విలాసమునందలి 808 వ సీనపద్యమున 

అరువదికి చెగా వృత్తాదులుగర్భిత ము లై యున్నవనియు, 

అట్టి పద్యమును తెలుగు కబ్బములలో నెవ్వరును రచించి 

యుండలేదనియు కీ. శే. పూండ్ల రామకృష్ణయ్యగారు 

(పశంసించియున్నారు. లింగానుశాననము, తెనుగు 

[పతాపరుడ్రీయము, రసమంజరి, వేంకశుశాం|ధ మనబడు 

జాంబవతీ విలాన చిత కావ్యము, 

అభిననాం ధ నిఘంటువు, ఆం|ధ క"ముది, గణయతి పాస 

సీసమాలిక, రేఫ అకార నిర్ణయ పద్ధతి, ప్మట్పత్యయ 

(పస్తారనరణి, అలంకార సారము, ఆంధ [ప్రయోగ 

రత్నాకరము, ఇర్వదారు ఛందముల వచనము, ఆం[థ 

ద్విరూప కోశము, అంధధ(పకియా కౌముది అనునవ్ 

ఇతడు రచించిన లక్షణ [గంథములు సర్వలతణ శిరోమణి 

అను గొప్ప లవణ [గం ంథమును కూడ ఇతడు రచించినట్లు 

తెలియుచున్నది, ఇది పది ఉల్లానములకు తక్కు వకాని 

వివిధ లవణ లవీతమైన అమూల్య 

నిజమునకు దీనిని లవణ రత్నాకర మని చెప్పనగును. 

వెన పేర్కొనబడిన లక్షణ [(గంథములలో సెక్కులు 

ఇందలి ఉల్లాసములే- వేంక కుశాం|ధమందలి ద్విజ యో 

ల్లానము, ఆంధ్ర 

ద్విరూవ కోశము దళ మోల్లాసము. ఈ మహాకవి కవితా 

విశేషముల నేెరుగుటకు ఈ [గంథమంతగా ఉపయోగ 

పడక పోయినను అతని పాండితీ పొటవమున కిది భాండా 

గారమని చెప్పుటకు సందేహింప నక్క_రలేదు. ఈ|గంథము 

"కౌముది తృతీయోల్లాస సము, ఆంధ 

సమ్మగముగా లభింపకపోవుట విచారకరము. ఇది 

వేంక కుళశ్వరున కంకితము. 

విజయరంగ  చొక్కనాథుడు కవివండిత పోషణ 

మొనరించుటయేకాక తాను 

మావోత్మ్య్యము, (శ్రీరంగ మావోత్మ్యము అను వచన 

(గంథములను రచించెను ఇతని సంస్థానమునందలి 

కవులలో మొదట సపర్కొనదగినవాడు 

వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు. ఇతడు అహల్యా సం[కంద 

నము, రాధికా సాంత్వనము అను పద్య కావ్యములను. 

జెమినీ భారత మను వచన కావ్యమును రచించెను. 

రాధికా సాంత్యనము ఏకాశ్వాస [పబింధము. ఇందు 

అసభ్యములై న శృంగారపద్య ము 

ఇందలి పద్యములన్నియు ముద్దుపళని రాధికా సాంత్వ 

నమునందు కూడ నున్నవట. ఆమె వాసికి మరికొన్ని 

పద్యములు చేర్చి నాలుగాశ్వానములుగా వీభజించి 

యున్నదట. ఇదే సత్యమైనచో ముద్దుపళని వేంక టకృష్ణ 

నాయకుని పద్యములను హారించినదని చెప్పవలసి వచ్చును. 

ఈ పద్యము లెవరు రచించినవై నను ఇందలి కవిత్వము 

మృదుమధురమై _శేటశెలుగు తియ్యదనమున కాల 

వాలముళై యలశరారుచున్న వనుటకు సం దేహింప నక్కర 

స్వయముగా మాఘ 

సముఖము 

లెన్నియోా కలవు. 

"లేదు. నీతి బావ్యాములై న కొన్ని శృంగార పద్యములను 
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వర్షనలను తొలగిం చినచో ఇట్టి సుకుమార కావ్యము 

మరొక్కటి లేదని చెప్పవచ్చును. 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = 11 

అహాల్యా నంకందనము ఇం|దాహాల్యల శృంగార 

వృత్తాంతమును వర్ణించు (ప్రబంధము. వేంకట కృష్ణ 

నాయకుడు పురాణ మందలి కథను కొంతమార్చి 

శృంగార రసమునకు ఎడనెడ వోన్యమును కాడ 

జోడించి ఈ (పబింధ మును నిర్మిం చినాడు. ఇందలి 

శృంగారము రాధికా సాంత్వనమందలి దానివ ల నె"చిత్య 

మర్యాద నతి కమింపక మిక్కిలి సభ్యముగా ఉన్నది. 

ఇందలి కవిత్వము మృదుపద సంకలిత మే అయ్య, 

అచ్చటచ్చట శబ్దాలం కారములతోకూడి కడు రసవంత 

ముగా నున్నది. వెంకటకృష్ణప్ప నాయకుడు రచించిన 

జైమిని భారతము, సారంగధర చరిత అను వచన 

కావ్యములు రెండింటిలో రెండవ దింకను ము[దితము 

కాలేదు. జై మిని భారతము నాతడు పిల్లిలమజ్జి పినవీర 

భదుని పద్య కావ్యము ననునరించియే (వా సెను. అందలి 

పదములు, నమానములు పెక్కు యథాతథ ముగ 

ఇందనువదింపబడిన ని. ఈకావ్యము విజయరంగ చొక్క 

నాథున కంకితముచేయబడినది. ఇందాశ్వాసాద్యంత ము 

లందు పద్యములు కూర్చుబడినవి. సారంగధర చరితము 

(శీరంగనాథున కంకితము) చేయబడినది. ఇందు మూడా 

శ్యానము లున్నవి. ఇది వేంకటకవి కృత సారంగధర 

చరిత ననుసరించి వచనీకరింపబడియుండునని విమర్శకుల 

ఇతరుల గంథములందలీ పదముల నెక్కువగా 

[గ్రహింప యత్నించుటచే కాబోలు ఈతని వచన 

కావ్యములలో పద్య కావ్యములందున్న సౌకుమార్యము 

కానరాదు. 

శేషము వేంకటపతి తారా శశాంకుల [పణయగాథను 

ఐదాశ్వ్యాసముల (పబింధముగా రచించి విజయరంగ 

చొక్కనాథుని మం|తియగు వంగల సీనయామాత్యునికి 

అంకితముచే నెను. ఈ సీనయమం[తికూడ కవియేయనియు 

రామానుజ చరిత్రను, మన్నారు రంగాంకిత గేయమును 
రచించియుండెననియు వేంకటపతి చెప్పియున్నాడు. 

దాకిణాత్యాం[ధ కవులలో చేమకూరకవి తరువాత 

చెప్పదగినవాడు శేషము వేంకటపతి. ఈతడు తారా 

శశాంక విజయమున శృంగారమును స్వేచ్చగా వర్షించుట 
చేతను, పరాంగనా [పణయమును సమర్థించు పద్యములు 

కొన్ని రచించుటచేతను, ఆధునిక విమర్శకు లీతనికి 

తలంపు. 

జొ చిత్య దృష్టి లేదని తెగడుచుందురు. ఆకాలపు పరిస్థితు 

లను దృష్టిలో నుంచుకొనీ చూచినచో ఆ కావ్యము 

నందలి శృంగారవర్షనమంత మితిమీరలేదని యే తోచును, 

మరియు [గంథస్థ పాత్రల నొటచెప్పించిన భావము 

లన్నింటిని (గంథకర్త కంట గట్టుటయు నంతయు క్రము 

కాదు. ఇందలి కథ కొంత నీతిజావ్యా మనుమాట 

_ నత్యమేయైనను కవిత్వము మొతము మృదుమధురమై, 

లలితపదఘటితమై గంభీర భావళోభితమై సహృదయ 
హృదయానంద సంథఫాయకముగా నుండు ననుటకు 

ఆంధ దేశమున ఆ (గంథమునకు గల బహుళ [ప్రచారమే 

తార్కాణము. 

వెలగపూడి కృష్ణయ్య మాలతీ మాధవము, గాళికా 

శా న్త్రము, భానుమద్విజయము అను పద్య కావ్యములను, 

చతుర్విధ కంద శతకమును, వేదాంతసార సం|గవాము 

అను వచన కావ్యమును రచించెను. ఇందు భానుమద్విజయ 

మొక్క_శు లభించు చున్న ది. భానుమంతుడను విప 

యువకుడు ఉజ్జయినీ రాకుమారిని వివాపహామాడిన 

వృత్తాంత మిందలి వస్తువు. ఇం దై దాశ్వానములు కలవు, 

ఇందలి ఐదవ ఆళ్వానమున యోగశా(న్త్రము వివరింప 

బడినది. ఇది శైవమత _ [పతిపాదకమైన [గంథము. 

ఆ మత [పాధాన్యము చేతనే కాబోలు ఇది తమిళ భాష 

లోనికి కూడ అనువదింపబడినది. ఇందలి కవిత్వము 

(పౌఢముగా నుండును. (బౌన్ దొర ఈ కావ్యమును 

(ప్రశంసించి యుండెను. 

విజయరంగ చొక్కనాథుని ఆస్థానమున కథాళుకవి 

నని చెప్పుకొన్న కుందుర్తి వేంకటాచలపతి మి(తవిందా 

పరిణయము, భారత భాగవత వచన కావ్యములు, పెక్కు 

నాటకములు, చాటు కృతులు చెప్పియుం డెనని "తెలియు 

_. చున్నది, ఇందు మితవించా పరిణయ మొక్కకు లభించు 

_ చున్నది.ఇది ఆరాశ్వాసముల (ప్రబంధము. (శ్రీకృష్ణు డష్ట 

మహిషులలో నొక తెయైన మిత్రవిందను పరిణయమాడుట 
ఇందలి విషయము, ఇందు (ప్రబంధ లతణము లన్నియు 

కానిపించును. (ప్రబంధోచితములైన సర్వ వర్షనలను 
చొప్పించుటకు ఆనువుగా కవి కథను కల్పించెను. అందుచే 
కథయు కవిత్వమును కూడ జీవకళకు దూరమై కృతి 

మములుగా కనిపించును. 
bl 
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ఈ కాలమున (వాయ బడిన చారిత్రక వచన కావ్యము 

లలో రాయ వాచకమును మొదట పేర్కొనవలయును. 

ఇందు కృష్ణ దేవరాయల చరితము వాడుక భాషలో 

చెప్పబడినది. ఇది విశ్వనాథ నాయకునకు అజ్ఞాత నా ము 

డెన అతని స్థానాపతి (వాసిన విన్న పమని అందు గలదు. 

తాను సుజనులచే విన్న సూనృత వాక్కులను రచించితి 

నని [గంథక ర్త చెప్పియున్నాడు. ఇందు మొదట పేర్కొన 

బడిన విశ్వనాథ నాయకుడు మథుర రాజ్యన్థావకుడైన 

పిశ్వనాథ నాయకుడు కాడనియు, |కీ, శ, 1595 నుండి 

1601 వరకు పాలించిన రెండవ కృస్తప్ప త మ్ముడనియు 

శ్రీ డా. నేలటూరి వెంకట రమణయ్యగా రథి పాయ 

పడుచున్నారు. కృష్ణ రాయల కాలమున అధికార వర్గము 

నందు వాడుకలో నుండిన భామయే ఈ (గంథ మున 

ఉపయోగింపబడినది. ఫార్ఫీ ఛాషయందలి రాజకీయ 

పారిభాషిక పదములు సెక్కందు |పవేశించి యున్నవి. 

వాక్యములు అతి దీర్ధములుగా నుండుటచేతను, వాక్య 

యోజన |పాతపద్ధతిని సాగుటచేతను అచ్చటచ్చట కొంత 

అర్థన్టళము కల్లుమాట సత్య మే, ఐనను మొ త్రముమీద 

ఇందలిభావవ్య ర్లపదములు కాని, అనవనరాడంబరముగాని 

లేక సరళమై మిక్కిలి శ_కిమంతముగా నున్నది. 

రాయచాచకమువంటి చారితక వచన [గంథ మే 

మరొకటి కలదు. దాని నాం సాహిత్య వరిషత్తువారు 

|పకటించియున్నారు. ఇందరి భావయు రాయచాచక 

మందలి భాషయు నొకే విధమున నున్నవి. కాని ఇందలి 

చారిత్ర కాంశముల యాథార్థ రము సందేవోస్పదముగా 

నున్నది. ఇది యత్క_ర్హృక మో తెలియదు. 

చొక్కనాథుని భార్యయైన రాణి రంగమ్మ మనుమ 

డగు విజయరంగ చెక్క_ నాథుని పక్షమున మధుర 

రాజ్యమును కీ. శ. 1689 నుండి 1706 వరకును పాలించి 

యుండెను, ఆమెను గర్హించుచు, ఆమె మన్మథ [క్రీడలను 

వర్ణించుచు. అశ్రీల పదములతో కూడిన యొక వచన 

గంథము కానబడుచున్నది. దానిపేరు మధుర మంగా 

పుంశ్చలీ విలాసము. దీనిని రచించిన వాశెవ్వరో శెలి 

యదు. ఆత డేకారణముననో రాణి కోపమునకు గురియై 

అందందు తిరుగుచు కసితీర్చుకొనుటకై బూతుల బుంగ. 

మొన ఈ [గంథమును రచించినట్లు తోచుచున్నది. అప్పటి 
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దేశ పరిస్థితులు కొన్ని ఇందు వర్ణితము లగుటచే ఇద 

చరిత కారులకు మిక్కిలి ఉపయోగకరముగా నుండును. 

ఇందలి భామ రాయవాచకము నందలి భావనే పోరి 

యున్నది. ఇందు అందందు కొన్ని ద్విపద వంక్తులు 

గలవు, 

రాయవాచకము వంటిదే తంజాపురాం[ధ రాజుల 

చరిత అను వచనగంథ మింకొకటి కలదు, దిని కర్త 

కూడ అజ్ఞాతు డే, తంజావూరు రాజ్యము నాకమించి 

ఏలుటకు మధుర నాయకులకు వాక్కు కలదని నిరూ 

పింప యత్నించుటచె ఆతడు మధుర నాయకుల కాని 
తుడై యుండునని తోచుచున్నది. తనె తిరుగబడిన 
నాగమనాయని తండియని చూడక బంధించి శెచ్చిన 
విశ్వనాథ నాయకునికి రాయలు చోళ పాండ్య రాజ్య 

ములు పంచి యిచ్చెననియి, తరువాత అచ్యుతరాయలు 

తన మరద లై న మూ_ర్త్రమాంబను చెవ్వప్పకిచ్చి వెం డ్లిచేసి 

విశ్వనాథ నాయకుని పల్బడినుండి చోళ రాజ్యమును 
(గహించి ఆమెకు అరణముగా నిచ్చెననియు చె (గంధ 

మున [వాయబడి యున్నది. ఇందు చెంగమలదాను మను 

మడు విజయ మన్నారప్పనాయడు తన చెల్లలిని విజయ 

రంగ చొక్కనాథుని (క్రీ. శ. 170681782) కిచ్చి పెండ్లి 
చేసిన వృత్తాంతము (వాయబడి యుండుటచే ఈ [గంథము 

(క. శ. 18 వ శతాబ్ది మధ్య భాగమున రచింపబడినట్లు 

గోచరించుచున్నది. ఇందలి రచనా విధానము, చిన్న చిన్న 

వాక్యముల కూర్చు, స్పష్టమైన భాష, ఇది రాయచాచ 

కముకంకు అర్వాచినమని చెప్పక చెప్పుచున్నవి. ఇందు 
అన్యభావా పదము లంతగా కానరావు, భాష చాల 

వరకు దోషరహిత మె ఉన్నది. 

తుపాకుల కృషప్పప్ప నాయకుని కుమారుడును, మధుర 

రాజుల యొద్ద దళవాయిగా ఉండినవాడును అగు అనంత 

భూపాలుడు పెక్కు వచన |గంథములు రచించెను, 

(18. శా 17వ శశాద్ది ఉ_త్తరార్థము) ఇతడు భారత 

వచన రచనమున కళువె వీరరాజునకు కొంత తోడ్పడి 

యుండెను. ఇతడు విష్ణుపురాణము, మవోఖభారశాను 

శాసనిక పర్వము, రామాయణ సుందరకాండము, 

భగవద్గీత అను వచన [గంథములు విరోచించెను. ఇందు 

విష్ణుపురాణమొక్క_ శు ము| దిత మైనది. అనంతభూపాలుడు 



_ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = 11 

సంస్క తాం ధములందు గొప్ప పండితుడు. ఇతని విష్ణు 

పురాణము సంస్కృత (గ్రంథమును చక్కగా అనుసరించు 

చున్నది. ఇందలి రచన నంస్కృృత సమాన భూయిష్ట మును, 

[పొఢమునునై సీర్టుష్టముగా నున్నది. 

(గాంథికాం[ధ రచయితలలో ఇత డ్మగగణ్యుడు. 

మధుర సంస్థా నా శితులు కాకపోయినను, విజయరంగ 

చొక్క'నాథుని కాలమునం దేయుండిన శ్యామరాయక వి, 
వెంకిటనుబ్బకవి అనువారు వచనమున రామాయణ 

ములను రచించిరి, రామభదకవి అను నతడు వోలాన్య 

మావోత్మ్య్యమును వచన కావ్యమంగా (వోసియుం డెను. 

పుదుక్టోటను పరిపాలించిన రాజులు ఆంధ నాయకులు 

కాకపోయినను, ఆం|ధభాషవై అభిమాన మూని అందు 

కవులను వండితులను పోషించుట యే కాక స్వయముగా 

(గ్రంథ రచనక్రూడ కావించిరి. కీ, ళ. 1682 నుండి 

1780 వరకు పరిపాలించిన రఘునాధునివై ఆంధ 

కవులు రచించిన చాటువులు పెక్కు కానబడుచున్న వి, 

అతని తమ్ముని కుమారు డైన రామస్వామినృపాలుని 

నాయకు నొనర్చి ఉద్దండ విద్వత్క విధమైన శేషయార్యుడు 
కృంగారవాణిదండకము రచించెను. అతని పుత్రుడైన 

పార్వతీ పరిణయము నూతనములై న క ల్పనలతోడను, 
మధురమంజులములై న వదములతోడను, లోకో తరము 

లైన వరన ములతోడను రూడి మిక్కిలి సరనముగా 

నుండును. ఇం దెడ నెడ కాళిదానుని కుమారనంభవ శ్లోక 

ములకు అనువాదములు కానవచ్చును. అచ్చటచ్చట 
వ్యాకరణ మర్యాద నతి క మించి (వ యోగములుకూడ్ర 

నున్నవి. ఈ కావ్యము నుదురుపాటి వెంకనయే రచించి 

తిరుమలనాయకుడును, మనుమడై న రాజగోపాల నాయ ' 

కుడును వలువు రాంధకవులను పోషించిరి. విజయ 
రఘునాథుడు (18. శ, 1780 = 69) నుదురుపాటి 

కవుల నాదరించి వెంకన ళచించిన ఆం[ధభామార్షవమను 

నిఘంటువును కృతిపొం దెను. 

నుదురుపాటి వెంకన పెనిఘంటువునే కాక రాజవంశ 
(వళ స్త, మల్లు పురాణము, రఘునాథీ యము అను (గంథ 
ములనుకూడ రచించెను. ఇందలి తుదిశెండు [గంథములును 

అము [దితములు, ఇతడు విద్వుత్క్మవి. ఇతని తండి 

మహోద్దండకవి అని |పళస్తీపొరిదిన సీతారామార్యుడు, 
ఇతని రచన లేవియు లభించుటలేదు. 

రఘునాథుని పు|తుడగు రాయ రఘునాథుడు. 

(క్రీ శ. 1769 _ 89) వేద వేదాంతముల తోడను 
వాత్సాాయనాది శా స్త్రములతోడను పరిచయముగల 
వాడును నిరంకుశ[పతిభా భాసురుడునై పార్వతీ పరిణయ 
మను (ప్రబంధమును రచించెను. ఇతడు ఉద్దండకవి. సీతా 
రామార్యుని శిష్యుడు. వెంకనకు సతీర్ద్యుడు. ఇతని 
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రాయ రఘునాథుని పేర (పకటించెనను ఐతిహ్య మొక్కటి 
కలదు. కానీ దానిని సమర్థించుటకు తగిన ఆధారములు 
శ్రే 

జ 
న. 

రాయ రఘునాథుని తరువాత పుదుక్షోట సింవోననము 
నధిప్టిం చిన విజయరఘునాథుడుకూడ కవివండిత పోష 

కుడే, వెంకన కుమారుడగు సాంబకవి ఈతని నమ కాలి 

కుడు. రఘునాథుని గురువును, మవోవండితుడు నగు 

గొననూరి నారాయణయ్యంగారు భానుమి|శుని రస 

మంజరి యను శృంగార శా న్త్రగంథ మును తెనిగించెను, 

ఇందలి కవిత్వము (పొఢమై మిక్కిలి నరనముగా 

నుండును. 

విజయ రఘునాథుని తమ్ము డై న రఘునాొథుడును 

(క్ర. శ. 1885-89) కవులను పోషించి వారి [పశంసలకు 

పాతుడయ్యెను. ఇతనికి అను 
బిరుదము కలదు. ఇతని కుమారుడగు రామచం|దుడు. 
వెంకన మనుమ రై న చిదంబరకవిని పోషించెను. ఇతడు 

రామచందుని వె నుర చం|దాననా దండకమును రచించెను, 

విజయనగర రాజ్యమంతరిం చిన పిన్ముట న్వతం|త్రము 

లన సామంత రాజ్యములలొ మెనూరు రాజ్య మొకటి. 

ఇచ్చట కూడ కొందరు కవులు పద్య గద్య కావ్యములను 

రచించి ఆంధవాణి నలంకరించిరి. ఇచ్చటి పద్య కావ్య 

ములలో [పధానమైనది శుకన ప్రతి. దీనిని రచిం చిన వాడు 

పాలవేకరి కదిరీపతి (|కీ. ₹. 1660). ఇతని పూర్వులు 

కోలారు పాంతమున సామంతరాజులుగా నుండిరి. శుక 

న్తతి చక్కని కథాకావ్యము. చిలుక చెప్పిన కథ 
లగుటచే దీని కీపేరు కల్గినది. న_ప్పతి అనగా డెబ్బది. కాని 

ఇందు పూర్తిగా డెబ్బది కథలు లేవు. ప్రల మనశ్ళొం 

చల్యమును (పదర్శించుట కై ఛౌమ్యు డీకథలను చిలుకచే 

ధర్మరాజునకు చెప్పించెను. ఇందు కొన్ని కథలతి శృంగార 

“His Excellency” 

od 
గ 



ములై నీతిబాహ్య ములుగ నున్నవి. పూర్వకావ్యము 

లందలి కథలుకూడ కొన్ని ఇందు కానవచ్చును. లీలావతి 
అను రాజకుమారి కథ గౌరన నవనాథ చరిత నుండి 

(గప్ ాంపబడినది. చవలయను వ్మిపయువతి కధకును కళా 

పూర్ణోదయమునందలి నుగా|తీ శాలీనుల కథకును పోలిక 

ఉన్నది. వనుమంతుడను వశిజుని కథ నీతిమయమెై 

రమ్యముగా నున్నది. కదిరీపతి కథాకథనమున మిక్కిలి 

నేర్పరి. కీ. శ, 15 వ శతాబ్దిలో 

సింవోసన ద్వా తింళిక యందలి కథలకంశకు ఈతని కథలు 

సహజతరములుగ ఉన్నవి, సులభ మైన శె లిలో నవజ వర్ణన 

ములు కావించుట యందును, (స్త్రీ పురుషుల చిత్త 

వృత్తులు వర్షించుటయందును ఇతడు చాల సమర్థుడు. 

ఈతని (గంథము వలన త త్కాల (పవృత్తులను లోక 

న్వభావమును చక్కగా తెలియవచ్చును. 

కొరవి గోవరాజు [వాసిన 

మెనూరు రాజ్యమున పద్య (గంథములకన్న గద్య 

(గంథము లెక్కు_వగా వెలసినవి. వీనిని రచించిన కళువ 

వంశపు దండనాథులు "పేర్కొన దగినవారు. అందు 

కళువె వీరరాజు భారతమును వచనముగా (వా నెను. 

ఇతని తండి దొడ్డరాజు. చిక్క దేవరాయలకడ దళ 

వాయిగా నుండెను. (క. శ 1679-1704). పీర రాజు 

కన్నడమునను, సంస్కృత మునను కూడ (గంథరచన 

కావించెను. ఇతని వచన ఛారతమునందరి నభా ఖమ్మ 

పర్వములు మాత మే ఇప్పుడు లభించుచున్నవి. ఈతని 

రచవ సంన్క్బృత భారతమునకు సరియిన అనువాదము. 

ఇందలి వాక్యములు కొంచెము దీర్హ తరములుగా 

నున్నను ఇతనిశైలి నరళమై మనోహరముగా నుండును. 
[ప్రథమా విభ క్రియందలి మువర్లక మును బీిందువూర్వక 

బు వర్షముగా (వాయుట ఈతనికి అలవాటు. భారత 

వచన రచనమున పిరరాజునకు విష్ణుపురాణ వచన కర్త 

యగు తుపాకుల అనంత భూసాలుడు తోడ్పడియుం డెను. 

వచన భారతము మెనూరు రాజ్యమందలి కళు వె [గామ 

మందలి గోపాల కృష్ణుని కంకితము చేయబడినది. 

వీరరాజు కుమారుడైన నంజరాజు కూడ ఆంధ కర్నాట 

భాషలలో కావ్యములు |వాసెను. ఇతడును తం|డివలెనే 

మెనూరు రాజ్య మున దండనాధుడుగా ఉండెను (కీ. శ్ 

1724). ఇతని కన్నడ వచన భారతమును, తెలుగు 
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ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = || 

హోలాన్య మాహాత్మ రామును లథించుచున్న వి. హాలాన 

త్ర శవ (గంథము. దతీణ వముధునాప్తు! 

మహిమ వరింపబడినది. ఇందలి రచన నులభమె సలక్షణ 

ముగా నుండును. 

ఇంత వరకును దక్నిణాంధ్ర యుగమున దకిణ దేళ 
మున రచింపబడిన ఆంధ బాజృ్మయమును Ws 

బడినది, ఈ కాలమున తలంగాణమునను, ఆం; 

కూడ పలువురు కవులు పలురక 

రచించి యుండిరి. 

దామెర్ల 

వ 

ములెన చావ్యములను 

వెంగళనాయకుడు (13. శ, 17 వ శతాబ్ది 
ఓ 

నడుమ) కృష్ణ చరితము, బహుళాళ్వ చరితము అను 

(గంథములను రచించెను. ఇందు బహుళాళ్వ చరి 

[తము (శ ధయెన (పబంధ ము. ఇందలి కథ కడు న్వల్బము. 

(శ్రీకృమ్ణుడు పుడు తన భక్తుడెన బవుళాళ్వుని ఇంటికి విందార 

గింప బోపుట ఇందలి ఇతివృ త్తము. కృష్ణుని పరోక్ష 
మున చ్వారక యందలి గోపికలు పొందిన విరవామును 

కవి విపులముగ వర్ణించెను, [పబంధోచితములై న వర్ణన 
లన్నియు ఇందు కనుపించును. బహుళాళ్వుడు చేసిన 

విందును వర్థించు నందర్భమున ఆ కాలమునందలి రాజ 

కుటుంబములలోని భోజన మర్యాదలు వివరింపబడినవి. 

పంచమాశ్యానమునండలి కళానిధి అను వైశ్య యువకుని 

కథలో వేళశ్యాలోలత వలని యనర్థములు వర్గితములై నవి. 

కళానిధి వలపుక త్రెయన మణిమంజరి నృత్య నైపుణ్య 

మును నర్జి ంచువట్ల కవికి కల నాట్యక ళా పరిచయము 

వెల్లడి యగుచున్నది. కవి రామభక్తుడగుటచే కావ్యమున 

నెట్లో (వనశక్తిని కల్పించి రామభ క్తిని నర్థించెను. ఈ 

కావ్యము (శ్రీరామున శే అంకితము చేయబడినది. వెంగళ 

నాయకుడు సంస్కృ ఆాం|ధ ములందు మంచి పండితుడు, 

కవిత్వమున కాళిచాసాదులు తప్ప ఇతరులు తన కీడు 

కారని ఈతడు |వాసికొ నెను. శ్లేష కభాలంకార ఘటన 

మున ఈతనికి (పీతి మెండు. 

ఈ కాలపు కవులలో బవాు [(గంథములు రచించి 

వి సై ర్యభౌముడని [వశ స్తిగాంచీనవాడు కూచిమంచి 

తిమ్మకవి (క. శ 1700-1 7586). రుక్షిణీ వరిణయము, 

రాజశేఖర విలానము, నీలానుందరీ పరిణయము, అచ్చ 

తెలుగు రామాయణము, రసికజన మనోభిరామము, 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము ౬ Il 

సాగరనసంగ మావోత్మ్య్యము, సర్పవుర మావోత్శ రము: 

శివలీలా విలాసము, నర్వలతణసార 

సారంగధర చరితము, కుక్కు శుశ్వర శతకము మున్నగు 

నవి ఈతని కృతులు. ఇందు నర్పపుర మావోత్మ్యము 

నర్వవరమునందలి భావనా రాయణస్వామికిని, మీగిలినవి 

పిళాపురమునందలి కుక్కు శుశ్వర స్వామికిని, అంకితము 

చేయబడినవి. ఈ కవి బమ్మెర పోతనవలె తన కావ్యము 

అను నరులకు కృతియిచ్చుట కంగీకరింవక భగవంతుని శే 

ఒసం7గాను. ఇతడు శివభ క్తి తత్పరుడయ్యును పర్శదెవతము 

లనుబ్వేపింపక అదె త భావముతో మెలం7ను. 

ఇతని రాజశేఖర విలాసమునకే భల్లాణరాజ చర్విత 

మని నామాంతరము. జంగము అడిగిన బేదియైన నిత్తునని 

గురువు నెదుట (వతిజ్ఞ చేసి యుండుటచే, భళ్లాణరాజు 

మాయజంగమ వెషమున వచ్చిన శివునకు తన పట్టమహిషి 

మైన చల్లమాంబ నర్చించుటయు, శివుడామె చేతిలో 

ిశువుగామారి ఆ దంపతుల ననుగహించుటయు ఇందలి 

విషయములు. రసికజన మనోభిరామము శృంగార రస 

[పథాన మైన |పబంధము. ఇందు స్ర్రీవర్లనము విపులముగా 

చేయబడినది. వసుచరిత్ర నాదర్శముగా |గహించి కవి 

ఈ [ప్రబంధము రచించెను. బుతుధ్వజుడను రాజు సుశ్యామ 

అను గంధర్వకన్యను మోహించి పరిణయమాడుటయు, 

వారికి జన్మించిన కుమార్తె "గొతమి మహర్షిని 

సం|గహాము, 

చెండి 
౧ 

యాడుటయు, ఇందలి (పథాన కథాంశ ములు. ఈశకావ్య ' 

వస్తువు |బవ్మ పురాణమందలి గోదావరీ ఖండమునుండి 

(గ్రహింపబడినదని తిమ్మకవి శెలిపియున్నాడు. తిమ్మకవి 

వర్ణన |పియుడే అయ్యును, జొ చిత్యము నెచ్చటను అతి క్ర 
మించి యుండలేదు. 

నీలానుందరీ పరిణయము, అచ్చతెనుగు. రామాయ 
ణము అనునవి అచ్చ శెనుగున (వాయబడిన కావ్యములు, 

నందుని జావ అగు కుంభకుని గోష్టమునందుంటిన వృషభ 

ములు కొన్ని మదించి చెలరేగి (గ్రామస్థులను బాధింప 
దొడ గను వానిని నిగహించువారికి తనకూతు నిచ్చెదనని 

కుంభకుడు [పకటించెను. కృష్ణుడు వానిని సంవారించి. 

నీలను పెండ్లి యాడెను. అచ్చ కెనుగున రచింపబడినదయ్యు 
ఈ కావ్యము సరసమై మనోహరముగా నుండును, ఇందు 
మూడాశ్వాసములున్నవి. అచ్చతెనుగు రామాయణము 

- ద్విపద రాధాకృష్ణ చరితము, 

కూడ ఇళ్లు నహజమైన వర్షనలకును, సరనమైన పద 
(ప్రయోగమునకును నెలవై హృద్యముగానుండును. ఈ 

అచ్చ తెలుగు కావ్యములు రచించుటచే ఇతనికి అభినవ 

వాగనుశాననుడను విరుదము కలిగనని చెప్పురురు. 

రుక్మిణి పరిణయము తిమ్మకవి (వబంధరచన, ఇందలి 

శైలి సం న్హృతనమాన భూయిష్టమె (పొఢముగానుండును, 

శివలీలావిలానము ఇతని తుదిరచన. లక్షణ సారసం|గ 
హము మూజశ్యాసముల లవణ గంథము., పూర్యలకణ 

[గంథ ములలో లేని క త్రవిషయములు కొన్నీ తానిందు 

చేర్చి తినని కవి చెస్పియున్నాడు. తిమ్మక వి [గంథ ములందు 

[పబం ధయుగచ్చాయ లే పౌచ్చుగా గోచరించును. 

(కొ త్తదన మేదియు కానరాదు. ఇతని కవిత్వము మిక్కిలి 

ఛారాళమైనది. పాండిత్య (పకర్షశై ఈత డచ్చటచ్చట 
శ్రషమయమ కాదులను గర్భకవిత్వమును (పదర్శించి 

యుం జెను. ఈతని తొలిరచనలలో (స్రీవాచక అకార 

సంధులు మున్నగు కొన్ని దోషములు కన్సించినను 

తరువాతి రచనలు మిక్కిలి నిర్దువ్దములుగా నే యుండును, 

బహు కావ్యరచ నా ధురంధరుడ యు ఈ మవోక్రవి 

రాజాశయము నాసింపక భగవంతుని నమ్మి స్వతంత్ర 

జీవితము సాగించెను. 

కూచిమంచి తిమ్మకవి నార్యభెముని రెండవ తమ్ముడు 

జగ్గకవి (|é. భ్. 1700-1760). జానకీ పరిణయము, 

సుభ[చా పరిణయము, 

చం[దరేఖా విలాపము, సోమదేవ రాజీయము మున్నగు 

[గంథములను రచించెను. సుభ దా పరిణయమున అర్జు 

నుడు సుభ దను “పెండ్లి యాడిన వృత్తాంతము చక్కగా 

వర్షింవబడినది. ఇం దారాశ్వాసము లున్నవి. చంద రేఖా 

విలాపము దూవణ కావ్యము, పూసపాటి విజయరామ 

రాజుగారి బావమరది అగు చింతలపాటి నీలా దిరాజు 

సత్కారము చేసెద నని కావ్యము. [వాయించుకొని 

పిమ్మట తిరస్కారము చూపుటచే, కోపించి అతనిని 

దూషీంచుచు జగ్గకవి ఈ బూతుకావ్యమును రచించెను. 

తిట్టు కవిత్వమున నీతనికి గల అనమానపాండిత్య మిందు 

గోచరించును. సోమచేవరాజీయము కా నెనర్వప్పని ద్దేశ్వర 

చరితము ననుసరించి [(వాయబడినది. ఇది కాకతి పతాప 

రుదునివంశ మును వర్షించు మూడాళశ్వానముల[గంథము. 
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తిమ్మ క వికి సమకాలీకుడో ఇంచుక తరువాతివాడో 

అని చెప్పదగిన ఏనుగు లత్ముణక వి బహు [గంథ ములు 

జ క్ స్టో ల 
రచించి (పసిద్ధి కెక్కెను, రా మేళ్వర మాహోాశ్శ రము, 

విశ్వామి|త చరిత్రము, రామ 

గీర్వాణ సూర్య 

సుభాషిత రత్నావళి, 

విలాసము, గంగా మాహాత్మ్యము, 

శతకము, విశ్వేశ్వరోదాహరణము, నృసింహ దండకము, 

మున్నగునవి ఈతని కృతులు. ఇతడును, ఇతని పూర్వు 

లును వెచ్చాపుర సంస్థానము నాశ్రయించి ఆ రాజులచే 

వివిధ సళత్కారములు (గహించిరి. ఇతడు తిమ్మ జగవతి 

గాగి కాలమునందును చారి తం|డియెన రాయ జగపతి 

రాజుగారి కాలమునందును నివసించెను. రామేశ్వర 

మావోత్మ్య్యమున (శ్రీరాముడు సేతువునొద్ద రామేశ్వర 

లింగమును స్థాపించుటయు, తశై[త మావోత్మ మును 

వర్ణింపబడినవి. ఇందలి కథ స్కాంద పురాణగత రామే 

శ్వర ఖండమునుండి |గహింపబడినది. కవి దినిని గురుజాన 

వల్లి యందలి మల్లేశ్వర దేవునికి అంకితము చేసియుం జెను. 

ఈ కవి రచించిన కడపటి [గంథము రామవిలాన ను. 

దిని నితడు తిమ్మజగపతి రాజుగారి సన్నిహిత బంధువైన 

వత్సవాయ గోపరాజునకు (1759-1797) అంకితము 

చేసను. ఇతడు రచించిన [గంథములలోని కెల్ల 

(పసిద్ధి నొందినది సుభాషిత రత్నావళి. ఇద్. సంస్కృత 

మున భర్తృహరి యోగందుడు రచించిన నుఖాపిత 

(తిశతికి అనువాదము. ఇందు నీతిశతకము, శృంగార శత 

కము, వై రాగ్య శతకము అను మూడుళతకములున్న వీ. 

ఒక్కొక్క శతకము పదేసి పద్ధతులుగా విభజింపబడినది. 

ఇది పెద్దాడపురీ నిలయుడై న సోమళంకర స్వామికి అంకి 

తము చేయబడినది. ఇది అనువాద మయ్యు చక్కని 

ఛారాకుద్ధియు, భావ సౌష్ట్రవమును గల్లి ఆంధ దేశమున 

మిక్కిలి [ప్రచారము నందినద్, అన్వయ కారిన్య ము కాని, 

(ప్రౌఢ దీర్చ సమాస వాహుళ్యము కాని లేక ఇందలి రచన 

(చాతాపాక మై అలరారుచున్నది. అనువాదాంతరము 

లున్నను . దేశమున బహువ్యా ప్తి గాంచుటయే దీని 

మిక్కిలి 

(పళ స్తికి "తార్కాణము. 

సుభాషిత (తిళతి నాం(ధ్రీకరించిన ఇతరకవులు ఎలకూచి 

బాలసరన్వతియు, పువ్చగిరి తిమ్మనయు. తిమ్మన (క్రీ శ. 

1780-1790) రచనలో ఒక్క నీతిశతకమే లభించు 
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డును తన (గంథ మును శివార్చిత మే కాషిం 

న్నిళోకములను చంపకోత్సలములందే నిగం 
he 

మ, జి 
నియమము శెట్టుకొన్న వాడగుట చతస 

, ఇత 

తక 
“0 ను. ఇక 

అయ్యును, ఇ ఇతనిరచన మిక్కి లినరనమును జ జాతీయమువై 

యొప్పుచున్నది. ఇదికాక ఇతడు నమీరకుమార విజ 

యము అను పడాశ్వాసముల [పబంధమును కూడ 

రచించెను, 

బాలసరన్వతి తన అనువాదమునందలి పద్యములను 

“సురభిమల్లా నీతివా చన్చ్సతీ అను మకుటముతో రచిం 

చెను. ఈ సురభఖిమల్ల భూపతి జట పోలు సంస్టానా ఒకుడని 

విమర్శకులు చెప్పుచున్నారు. బాలసరస్వతి కవిత్వము 

(పౌఢమై కొంచె మర్ధ క్లేళము కల్లించును. నన్నయ రచిళ 

మని (ప్రసిద్ధమైన ఆంధళబ్ద చింతామణికి ఇతడు టీక 

రచించెను, ఇదికాక చం[దికాపరిణయమను [ప్రబంధ మును 

కూడ ఇతడు! వా సెనని చెప్పుదురు. కాశీరాజు కూతురైన 

చం|దికను భీముడు వివాహమాడుట ఇందలి కథ, ఈ 

గంథము సురభి మాధవరాయల చంది కాపరిణయ ము 

కంచు భిన్న మైనది. 
అడిదము నూరకవి విజయనగర నంస్థానమున పూస 

పాటి (రెండవ) విజయరామరాజుగారి కాలమున (|కీ.ళ. 

1780-80) ఉండినట్లు తెలియుచున్నది. క విజన 

రంజనము,  రామలింగేశ శతకము, కవి సంశయ 

విచ్చేదము, ఆం|ధ చం[దాలోకము, ఆంధ నామేేషము 

అనున వీతని కృతులు. ఇవిగాక ఇతడు రచించిన చాటువు 

లును, దూవణ పద్యములును, చెక్కు. గలవు. కవి 

సంశయ విక్చేదము మూడాశ్వాసములతో కూడిన చిన్న 

లక్షణ (గంథము. ఆం|ధ నామశేషము అచ్చ తెలుగు 

నిఘంటువు. వైడిపాటి లక్ష్మణకవి రచించిన ఆం|ధ 

నామ సం|గవామున కిది శవ గంథ్రము. ఆం[ధ చం చా 

లోకము జయదేవ కృతమైన సంస్కృత చం[దాలోక 

మున శాం|ధ్రీక రణము. రామలింగేశ శతకము “రామ 

లింగేశ రామచం[ద వురవాన” అను మకుటము గల 

సీసపద్య శతకము, ఈళశతకమున ఆ కాలపు రాజుల 

దుశ్చర్య లన్నియు వర్ణింపబడినవి. ఇందలి దూషణ మునకు 



ఆం|ధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము -II 

గురియైనవాడు పూసపాటి సీతారామ చం[దరాజు అను 

విజయనగర నంస్టానమం[తి యని చెప్పుదురు. ఈతని 

గంథములలోని కెల్ల ఉత్తమమైనది కవిజన రంజనము. 

చం[దమతీ పరిణయ మిందలి కథ. ఇందలి పద్యములు 

"పెక్కు వనుచరి[తము నందలి పద్యములను తలపించు 

చుండుటచే. దీనికి పిల్ల వనుచరిిత మను "పేరు కలినది. 

ఇందు మూడాశ్వానము లున్నవి. ఈ కవి తన కృతుల 

నన్నిటిని. రామచం[దపురము నందలి రామలిం గేశ్వరున 

కంకితము చేసెను నూరకవి శైలి లాత్షణికమును, 

సమాస భూయిస్ట్రము నై రమ్యముగా నుండును. ఈతని 

తిట్టు కవిత్వము “సూరకవి తిట్టు కంసాలి సుత్తె చెట్టు” 

అని (పసిద్ధి కెక్కినది. 

కీ.శ, 15 న శతాబ్ది యందలి ఆంధ కవులలో 

మిక్కిలి |పౌఢుడని పేరందినవాడు కనుపర్షి అబ్బయా 

మాత్యుడు. ఇతడు సూరకవికి సమకాలికుడు (1780). 

మంగళగిరి పొనకాలరాయని భక్తుడు. ఇతడు అనిరుద్ధ 

చరితము, కవిరాజ మనోరంజనము అను శెండు 

[పబంధములు రచించెను. ఇందు మొదటిదాని కంచి 

రెండవది మిక్కిలి (పొఢమై పిల ల్ల వనుచరి[త మని (పసిద్ది 

గాంచినది, పురూరవళ్ళ్చ [కవరి రి చరిత మిందలి విషయము, 

“వను చరితమునకు తరువాత నీతని కవిరాజ మనో 

రంజనముతో నరితూగదగిన [పబంధము లొకటి రెంటి 

కంచు నెక్కువగాలేవని కీ.శే. వీరేశలింగం పంతులుగారు 

దీనిని గూర్చి చెప్పియున్నారు. ఈ కవి భట్టుమూర్తివలె 
సాహిత్యమునం బె కాక సంగీతమునందు కూడ మిక్కిలి 

|వవీణుడై. నట్లు తెలియుచున్నది. 

ఈ కాలమున మిక్కిలి (పసిద్ధి కెక్కిన మరొక కవి 

కంకంటి పావరాజు. ఇతడు నెల్లూరు మండలము నందలి 

(ప్రళయ కా వేరీపట్టణమున అమీనుగా లౌక్యాధికారమం 

దుండిన వాడు ( కీ. శ, 1/50=1800 ): తిక్కన సోమ 

యాజి నిర్వచనముగా రచించిన ఉత్తరరామాయణమునే 
ఇతడు (ప్రబంధ రీత్రిని చంపూ కావ్యముగా' సంతరించెను. 

ఆచ్చటచ్చట కొన్ని లాతణిక దోషము+లున్నను ఇది 

మిక్కిలి రనవంతమె సహృదయ వాదయ రంజక ముగా 

ఉండును. దీనికి మూలము రామాయణము నందలి ఉత్తర 

కాండము తిక్కన “"మూలమును” సాధ్యమైనంతవరకు 

(i 7 90) బెల్లంకొండ దుగ్గాధిపతియు, 

సం[గహించుటకు యత్నింపగా పాపరాజు చానిని విస్మృత 

'మొనరిం చినట్టు కాననగును. ఇందలి వర్లనలు [పబంధో 

చితములై మిక్కిలి [పొఢముగా నున్నవి. రావణ కుంభ 

కర్గాదుల పూర్వు చరితలును, (శ్రీరాముడు జనాపచాద 

కారణమున సీతను పరిత్యజించుటయు ఇందు చక్కగా 

వర్ణింపబడినవి. సీతా పరిత్యాగము, రాముని అశ్వ మేధా 

చరణము, కుశలవుల రామాయణ గానము, నిండునభలో 

సీత భూగర్భ ము చొచ్చుట మున్నగు ఘట్టములను 

వర్షించువట్ల పొపరాజు మిక్కిలి నేర్చు (పదర్శించెను, 

[(గంథా రంభమున ఇతడు శజ్దాలం కారములం 'దెక్కువ 

మక్కువ చూపినను, పోను పోను రనపోషణమునశే 

ఎక్కువ (పాధాన్య మునగియుం డెను. ఈ కావ్యమున 

వృత్తముల సంఖ్య పాచ్చు. రచన సంస్కృత సమాస 

భూయిస్ట్మృమెై మిక్కిలి ఛారాళముగా నుండుదు. ఈ 

కావ్యమును రచించుటలో తనకు . పుష్పగిరి తిమ్మన 

సాయ మొనరించెనని పాపరాజు చెప్పు కొనియుండుటచే 

కొంద రీ | గంథమంతయుకూడ ఆతడే రచించి, పాపరాజు 

"పేర [పకటించెనని యభి|పాయవడుచున్నారు. ఈ కావ్య 

మును రచించుటకు ముందు పాపరాజు విష్ణు మాయా 

విలాసము అను యకగానమునుగూడ రచించియుంచెను. 

.. ఈ రెండు [గంథములును అతని ఇష్ట దై వనుగు మదన 
గోపాలస్వామి కంకితము చేయబడినవి. 

దిట్టకవి నారాయణకవి రంగారాయ చరి[తమను 

మూడాశ్వానముల చారిత్రక [పబంధమును రచించి 

పద్మనాయక 

వంళజుడును అగు ను[లాజు రామారాయనింగారి కంకి 

తము కావించెను, ఇది పీరరన్మ పథాన మైన [పబంధము. 

బొబ్బిలి సంస్థానాధిపతియైన రావు రంగారావుగారి సేనల 

కును, బుస్సీ ఆధిపత్య మునందలి [ఖెంచిసేనలతోగూడిన 

పూసపాటి విజయరామరాజుగారి సేనలకును (కీ, శ్, 

1757 వ సంవత్సరమున బొబ్బిలికోట దగ్గర జరిగిన యుద్ధ 
మిందు వర్ణింపబడినది. ఈ యుద్దమున . బొబ్బిలివారే 
ఓడిపోయినను వారందు (వదర్శించిన శౌర్య ధ్రైర్యములు 

నిరువమానములు. వానిని నారాయణకవి మహోత్సావా 

మున వర్ణించెను. లతణదోవము లెడ నెడ గోచరించు 

చున్నను ఈకావ్యము వ్యాద్య మైన రచనతోకూడి మిగుల 
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రసవంతముగా ఉన్నది. ఇందు సంద ర్భానుసారముగా 

నొ కాలమున వాడుకలో ఉన్న ఉరుదు పదములు 

పెక్కు [ప యోగింపబడినవి. 

మంగళగిరి ఆనందకవి (1/60 |పాంతము) (బాహ్ముణు 

డయ్యును శై) స్తవ మత మవలంబించి, వేచాంతరసా 

యన మను [గంథము రచించి, తనవలెనే కై) స్తవమత 

మవలంబించిన నిడిమామిళ్ళ దాసామాత్యుని కంకితము 

చేసెను. ఈ [గంథమున కై” న్హవ మతస్థాపకుడైన వసు 

|కీస్తు చరిత్రము వర్ణింపబడినది. ఇందలి శైలి నిర్దుష్టమై 

మిక్కిలి (పౌఢముగా నుండును. వర్ణనలు |పబంధక వుల 

వర్ణనల ననునరించుచుండును. పింగళి ఎల్లనార్యుడను 

కవికూడ ఇక్షు కై స్హవమత సంబంధియగు సర్వేశ్వర 

మావోత్మరము అను తోభ్య చరిత్రమును మృదుమధుర 

పాకమున రచించి పేరు గాంచెను. 

మహాకవి అను వేరు గడింపకపోయినను వేలకొలది 

పద్యములు రచించి సర్వాం ధజనుల హృదయములందు 

స్థిరనివాస మేర్పరచుకొన్న వాడు వేమనయోగి. ఇతడు 

కీ. శ. 18 వ శశాద్దీ పూర్వభాగమున సివసించెనని 

(శ్రీ రాళ్ళపల్లి నిర్హయించి 

యున్నారు. ఇతడు (వాసిన పద్యములలో చెక్కు ఆట 

వెలదులు. కొన్ని కందములును, వృ త్తములునుకూడ 

ఉన్నవి. ఆటవెలదుల చివర “విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ” 

అను మకుటము గోచరించును. ఈతడు రచించిన వద్య 

ములు శతకసంఖ్యా నియమమునకు లోబడక పోయినను 

క్రథావస్తు వేమియు లేకుండుట, మకుటము గోచరించుట 

అను పాతువులచే శతక వద్యములుగానే పరిగణింపబడు 

చున్నవి. ఈ విషయమున ఈతని పద్యములను శివత త్వ 

సారమునందలి పద్యములతో పోల్చవచ్చును.. ఈత డేదో 

[గంథమును (వాయవలేనను తలంపుతో పద్యములను 

[(వాసినవాడుకాడు. దేశము నందలి వివిధ పాంతములందు 

స్వేచ్చగా తిరుగుచు అడిగినవారికెల్ల ఆశువుగా ఆయాయి 

విషయములనుగూర్చి ఆత డాటవెలదులలో సమాధాన 

ములు చెప్పియుం డెను. వాటిని శిష్యులు (వాసికొని 

|పచారముచేసి యుండిరి. వేమన మిక్కిలి న్వతం[తుడు. 

సంఘమునందును, వ్యక్తులందును తనకు గోచరించిన 

అనంతకృష్ణ శర్మగారు 

దోషముల నెల్ల ఆతడు నిశితముగా విమర్శించి యుండెను. 
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ఆకాలపు [(బాహ్మాణు లొనరించు దురాచారముల నతడు 

తీవముగా ఖండించెను. మతముపేర జరుగు అత్యాచార 

ములు చూచి ఆత డసహ్యించుకొ నెను, ఆతని పద్యము 

లలో నీతులు కొల్లలుగా గోచరించును. ఆ నీతుల కాతని 

అనుభవమే మూలము. వేదాంత తత్త్వమును బోధించు 

“పెక్కు పద్య ములుకూడ అతడు చెప్పియుం డెను. అందు 

కొన్ని గూఢ భావగర్భితములై యుండుటచే దురవగాహా 

ములుగా ఉండును. వేమన హాన్య|పియుడు. ఇతని విమర్శ 

నమునకు గురియగువారుకూడ విచారము నొందక విక 

సిత వృదయములతో నేగుట కీతని పద్యములందుండు 

మృదుల నిర్మలమైన హోన్య మే కారణము. భావముల 

త్మీవత, నీతి నిర్భరత, ధారాకుద్ధి, నిశితవిమర్శనము ఈతని 

పద్యములందలి గుణవి శేషములు, ఈత జెచ్చటను పాండిత్య 

(వదర్శనమునకై. పాటుపడి యుండలేదు. సర్వజన సుబోధ 

ములు, జాతీయములు, నరళమంజులములు ఐన వదము 

లనే ఈతడు వాడియుంజెను. పామరులుసైత మీతని 

పద్యముల యెడ |వీతికలిగి యుండుట కీ సౌలభ్య మే 

ముఖ్యకారణము, ఇతడు జీవితము నందువలె కవిత్వ 

మున కూడ ఆంతర్వమున కిచ్చినంత (పాధాన్యము బాహ్యా 

విషయముల కిచ్చి యుండలేదు. అందుచే ఇతని రచనలో 

వ్యాకరణాది దోవము లచ్చటచ్చట గోచరించును. 

పండితు లెవ్వరును ఈతని మవోకవియని మన్నించక 

పోవుట కిదియే కారణము. కాని పండితులనక, పామరు 

లనక, (స్ర్రీలనక, పురుషులనక, వృద్దులనక, బాలురనక 

ఆంధధు లెల్లరును ఆప్యాయముతో పఠించు పద్యములు 

వేమన పద్యములే అని చెప్పినచో అత్యు క్షి ఉండ నేరదు. 

పిండి[పోలు లక్షుణక వి రావణదమ్మీయము అను 

నామాంతరము కల లంకావిజయ మను ద్వ్యర్థి కావ్యమును 

రచించెను. ఇందు శెండే ఆశ్యానము లున్నవి. రావు 

ధర్మారాయ డను వెలమకులజు డీతని లంకనేల కొంత 

అవవారింపగా ఇతడా[గహామున నతనిని రావణుని తోడను 

కే తాపవారణ వృత్తాంతమును రామాయణ కథతోడను 

పోల్చి ఈ ద్వ్యర్థి కావ్యమును రచించెను. తిట్టుకవిశయం 

దీతడు దిట్ట. భీమకవి, (శ్రీనాథుడు మున్నగువారుకూడ 

తనవలె తిట్టజాలరని ఈతడు చెప్పుకొని యుండెను. 

ఈతని కావ్యము రాఘవపాండవీయాదులంత (పౌఢ 
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మెనది కాదు, ఇందు అర్థశ్లేషయే పలుచోట్ల కానిపించును. 

అందందు వ్యాకరణదోవములుకూడ ఉన్నవి. ఇతడు 

ఎక్కు చాటుపద్యములు చెప్పినట్టు తెలియుచున్నది. 

లవ్మణక వికి సమశాలికు డని చెప్పదగిన శిష్ట కష్ణ 

మూ ర్తిక వి సంస్క్భతాం[ధములందు మహోపండితు డై 

సెక్టు [గంథములురచించెను. సం గీతశ్యా న్ర్రమునకూడ ఇతని 

కపార మైన పాండిత్యము కలదు. పురాణ ప్రవచనము 

నందును, ఆశుక'వితమునందును ఇతడారి కేరి యుండెను. 

ఇతడు తన జీవిత కాలమున పలువు రధికారులను, భూస్వా 

ములను దర్శించి, వారిచే గొప్పసత్కారములు పొం దెను. 

సర్వకామచదాపరిణయము, వేంకటాచల మావోత్మ్యము, 

వీజారణ్య మావోత్మ్యము, పంచతం[త ము, (స్ర్రీనీతి 

శ్యాన్రము, వనుచర్మిత్ర వ్యాఖ్యానము మున్నగున వీతని 

"తెలుగు రచనలు, సంస్కృత మునకూడ ఇతడు రచించిన 

గంథము లనేకము లున్నవి. అందు హరికారిక లను 

వ్యాక రణ[గంథ ము పేర్కొనదగి యున్నది. చిన్నయసూరి 

జాల వ్యాక రణనున కును దీనికిని చాల పోలిక యున్నది. 

చీన్నయసూరి బాలవ్యాకరణమునకు గల (పసిర్ది చూచి 

దాని నపకీర్తిపాలు చేయుటకై కృష్ణమూర్తి కవియే ఈ 

కారికలను రచించి హరిభట్టకృత మను శంక కలిగించు 

టకై వారికారిక లను పేరుపెళ్లై నని విమర్శకులు అభి 

[పాయపడుచున్నారు. | 

మండపాక పార్వతీశ్వర. కవి (1888-1897) శిష్ట 

కృష్ణమూర్తి కవి వలెనే గొప్ప విద్వాంనుడు. ఇతడు 

బొబ్బిలి సంస్థాన మున ఆ్థానక వి యైఉం డెను. రాధాకృష్ణ 

సంవాదము, కాంచీపుర మవాత్ర్తషము, అమరుక 

(శ్రీకృష్ణ్టాభ్యుదయము మున్నగు కావ్యములే 
గాక సెక్కు. శతకములు, దండకములు, వంశచరి[ త 

ములు రచించెను. ఇతడు నుమా రెనుబది (గ్రంథములు 

రచించెనని చెప్పుదురు. ఇతని (గ్రంథ ములలో ని కెల్ల రాధా 

కృష్ణ సంవాదము. 'సుపసిద్ధ మైనది. 

గోపీనాథము వేంకటకవి వేంకటగిరి సంస్థానమున 

ఆస్థానక విగాఉండి “క్కు (గంథములు రచించెను. అందు 

వాల్మీకి రామాయణమున కాం|ధీక రణమైన గోపీనాథ 

రామాయణము, కృష్ణ జన్మ ఖండము, శిశు పాలవధాం థ్రీ 

కరణము ముఖ్యము లై నవి, కృష్ణజన్మఖండ ము (బవ 

కావ్యము, 

క3ైవర్త పురాణమునందలి భాగము. భాన్క_రరామాయ 

ఇణాదులు యథామూలముగా లేవని వేంకటకవి చానిని 
మూలానుగుణముగా తెనిగించెను. ఇతని రచన నులభ ' 

మును సరళమునై మనోవారముగా ఉండును. 

ఈ యుగమున ఆంధ చేశ మున వర్షిల్లిన కవయి[తు 

లలో తరిగొండ వేంకమాంబ (1840) "పరొ_నదగినది, 

ఈమె వేంకటాచల మాహాత్మ్యము, జ్ఞాన వాసిష్ట రామా 

యణము, రాజయోగసారము అను (గంథ ములను 

రచించి, తరిగొండ నృసింవాస్వామి కంకితము కావిం 

చెను, జ్ఞానవాసిష్టము ద్వివద కావ్యము. తరణోపాయ 
ముగా తా స్మీగంథము రచించినట్లు కవయిత్రి చెప్పు 
కొన్నది. వైరాగ్య (ప్రభావమును, ఆత్మానాత్మ వివేక 
మును తెలుపు కథ లింద నేకము లున్నవి. గూఢ వేదాంత 
విషయములను గూడ వేంకమాంబ మృదుమధురముగను, 
స్పస్టముగను వివరించియున్నది. మడికి సింగన అనుకవి 

ఈ (గంథము సింతకు పూర్వమే పద్య కావ్యముగా 

రచించియుండెను. రాజయోగ సారము కూడ ద్విపద 

కావ్య మే. ఇందు రాజయోగ విశేషములు చక్కగా 

వివరింపబడియున్న వి. వేంకమాంబ రచించిన [గంథము 

లలో (పసిద్ధమెైనది వేంకటాచల మాహాత్మ్యము. ఇది 

వేంకటగిరి చెత మావోత్మ్యమును వర్ణించు కావ్యము. 

వరాహ భవిష్యోత్తర పద్మ పురాణములందలి వేంకటా 

చల మావోత్మ్యము థ్రీ కావ్యమునకు మూలములు, మత 

మాహాత్మ్యమును వెల్లడించుటక్రై ఇందు చెప్పబడిన 

మాధవుడను | బాహ్మణ యువకుని కథ మిక్కిలి హృద్య 
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ముగా నున్నది. ఇశ్లే ఇందలి పద్మావతీ శ్రీనివాసుల 

నివావా వృత్తాంతము కూడ రమణీయమై యొప్పారు 
చున్నది. (శ్చీనివాను డెరుకసాని వేషమున అంతిపురము 

చొచ్చుటయు, అతనికిని లచ్మీచేవికిని, జరి గినసం వాదమును 
మిక్కిలి సహజముగా వర్ణింపబడినవి. తన భర్త ద్వితీయ 

వివాహము చేసికొనబోవునపుడు లక్మి అనుభవించిన 

వేదనను వేంకమాంబి నిపుణత తో వర్షించి (స్రీ హృ్దయ 

మును (గుమ్మరించినది. ఈమె శైలి వేదాంత విషయ 

వివరణ సందర్భములందు కూడ లలిత మధురమై వ్యవ 

హోరమునకు సన్నిహితముగా ఉండును. ఈమె రచనలో 

అచ్చటచ్చట వ్యాకరణ స్థాలిత్యములు గోచరించును, 



ఈమె గొప్ప విద్వాంనురాలయ్యును వినయవతి, శృంగార 

రసమును వర్ణించుట యం దీమె వై ముఖ్యము [పదర్శిం 

చెను. ఈమె రచనలు ఆత్మ విజ్ఞానమునకును బిొచిత్యము 

నకును ఆటపట్టులు. 

ఈ యుగమున తెలంగాణమున వెలసిన కొందరు కవి 

పుంగవులను గూర్చి చెప్పవలసియున్నది. జట [పో లు 

సంస్థానాధిపత్నియెన సురభి మాధవరాయలు చందికా 

పరిణయ మను (ప్రబంధము రచించెను. ఈతడు సర్వజ్ఞ 

సింగమనీని వంశమునకు చెందినవాడని పకీతి. ఈ చం(దికా 

పరిణయము వ్ల్లవసుచరి త అని చెప్పదగినట్టిది. ఇందు 

చం[దికా సుచం[దుల (పణయము వర్టింపబడినది. భట్టు 

మూర్తి వలనే ఈ కవియు శేష యమ కాదు లందును, 

ఇతర శబ్దాలంకారములందును పీతి (వదర్శించెను. ఈతని 

శేషలు వసుచరిత్ర శైవలంత భావపూరితములును, నుంద 

రములును కాక పోయినను ఈతడు (పదర్శించిన పాండిత్య 

పాటవము అమేయమని చెప్పుటకు సందేహింపబని లేదు. 

పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి కవి ఓరుగల్లులో 

జన్మించెను. ఇతడు యౌవనమున రతీమన్మథ విలాసమ నెడీ 

శృంగార [పబంధమును రచించినను [కమముగా భక్తి 

వైరాగ్య భావములకు నిలయమై. సీతా రామాంజనేయ 

సంవాద మను వేదాంత (గంథమును రచించెను. ఇందు 

జీవ బహ్మైక్య సిద్రాంతము నిరూపింప బడినది. ఇందలి 

మూడాశ్వానములలో వరునగాతారక యోగము, సాం ఖ్య 

యోగము, అమనన్మ యోగము అను మూడు యోగ 

ములు వివరింపబడినవి. గూఢమెన వేదాంతమును కూడ 

రసవంతమైన కావ్యముగా చెప్పజాలుట ఈ కవి యందలి 

విశేషము, సందర్శ్భోచితములును, అనుభవ సిద్దములు నైన 

ఉపమానములనుకూర్చి ఈ కవి వేదాంతమును కూడ సర్వ 

జననుబోధముగా నంతరించెను. తెలుగున వెలసిన వేదాంత 

కావ్యములలో దీనికి సాటివచ్చునది వేరొకటి లేదు. 

ఈ కవి కుమారుడైన రామనూూరర్హికవి శుక చరిితమను 

వేదాంత|గంథమును రచించెనట! దీనినిబట్టి వేదాంత 

విచార మీ వంశమువారి కనుళుతమని తెలియుచున్నది. 

దేవరకెండ [పొంతములో నుండిన మరింగంటి వంళ 

మున పలువురు పండితకవు లుదయించిరి. వీరు వె_ప్లవులు, 

విశిష్టాదె్వతాచార్యులు గా చిరకాలమునుండి (పసిద్ధి 

ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము IT 

వహించినవారు. వీరిలో మరింగంటి సింగరాచార్యులు 

అను కవి దళశరథరాజనందన చరిత మను పేర నిరోష్ట్య 

రామాయణమును రచించెను. ఈయనకు శతఘంటావ 

థాని అను బిరుదు కలదు. ఈయన కవిత సలకణమై 

పలువురు వండితులయు, విమర్శకులు (పళస్తులొందినది. 

మరింగంటి వంకట నరసింహాచారుగ డను కవి ,శీ,కృవ 

శతానందీయము, చిలువవడిగశలేని ణము ఉనం 

కావ్యములు రచించెను. ఇందు మొదటి చానియందలి 

కథి భాగవతము నుండి (గహింవబడినది, ఈ కవి కళా 

పూర్ణాదయమును చూచి కాబోలు ఇందొక విచిత్రమైన 
కల్పన కావించెను. కృష్ణుడు మాయా।బహ్మయె సరస్వతి 

కడనుండ సత్య బహ్మా యటకరిగి అతనితో వాదించుట 

ఈ కల్పనయందలి ముఖ్యాంశము, రెండవది అచ్చ తెనుగు 

కావ్యము. ఇందు నాగశేతనుడైన దుర్యోధనుని 
వివావాము వర్షింపబడినది. మరింగంటి వంశమునకు 

చెందిన మరియొక కవి నరసింహాచార్యులు. ఇతడు 

తాలాంక నందినీ పరిణయమును (పబంధముగా 

రచించెను. మేనరికవు వివావహాముల పరిస్థితి ఇందు 

చక్కగా వర్ణింపబడినది, 

పురాణ యుగమునందలి ఆం|ధక విత్వమున శబ్దార్థము 

లకు సమ|పాధాన్యము కనిపించును. (వబంధయుగము 

* నాటికి అర్హ థావముల_ పై కంకు శబ్దముల వై కవులకు 

మక్కువ పెరిగినది. దమీణాం[ధ యుగమున అది మరింత 
యఖివృద్దియైనది. చివరకు (క్రీ.శ. 18వ శళాబ్దినాటికి 

ఆం|ధకవిత రసభావములందు కొరవడి ళళ్చార్థాలంకార 
[పధానమై జొ దా_త్మ్యమును కోల్చోవుట సంభవించినది. 
కవులు పలువురు స్వతం[త [(పకియలకు వూనక పెద్దన, 

రామరాజభూవణాదుల [పబంధములను అనుకరించుటయే 

పరిపాటియైనది. ఈ కారణముచే ఆంధధసరన్వతి యమక 

శ్రేషాను పాసాద్యలంకార శృంఖలలో తగుల్గొని నవాజ 

స్వచ్చంద సంచారమునకు దూరము శకావలసివచ్చినది. 

. శ్రీ) వోేళలింగం పంతులుగారు రచించిన సరస్వతీ నారద 

సంవాదమను ఖండకావ్యములో అప్పటి కవిళా పరిస్థితి 

చక్కగా వర్షింపబడినది. సాహిత్యరంగమున' చైతన్యము 

లోపించి అనుకరణమే ఆధిపత్యము వహించుటచూచి 

ఆంగ్లభాషా నిష్టాతులగు పండితులును, యువకులును 



ఆంధ వాణిజ్య మండలి 

నూతన మార్గముల నన్వేషించి అనుసరింప యత్నించిరి. 

సంప్రదాయ సిద్ధమైన కవితావాహిని పదో యొక 

వీధముగా [పనరించుచు న యున్నను వారి అన్వేషణ 

[పయత్న ములకు ఫలితముగా నూతన కవితా [ప్రవాహము 

లేర్పడి దేశము నలుమూలల వ్యాపిం చినవి, 

పరిణామ వి కాసముల వివరణ మే ఆధునికాంధ్ర వాజ్మయ 

చరి|త మున (పధానస్ఞాన మాకమించును. 

ది. వేం. అ. 

వాని 

ఆంధ వాణీజ్య మండలి ;:. ఒక చేశ ము. 

యొక్క ఆర్థిక జీవితములో వాణిజ్యమునకుగల [పాము 

ఖ్య మును [ప త్యేకముగా నొక్కి చెప్ప నవనరము లేదు. 

ఆంగ్ల దేళ చరిత చదివిన వా రెల్లరికిని వాణిజ్య మొక 

జాతిని ఎంతటి మహాత్తర స్థితికి తేగలదో సుస్పస్ట్రమే. ఒక 

ఆంగ్లేయ రచయిత చెప్పినట్లు ఆంగ్లేయుడు [తాగు (పతి 

కప్పు శేనీటిలోను పడు దినుసులలో ఒక్క నీరు తప్ప 

తక్కినవన్నియు విదేశములలో వండించబడి ఆంగ్రేయుల 

వాణిజ్య నైపుణ్య మూలమున నంపాదింపబడిన వే. 

అనాదిగా [(పాచీనకాలమునుండియు మన దేశీయులు 

విదేశములతో కూడ వర్తకము 

సాగించిరి. ఐతే వి దేశ పభుత్వము మన చేశమునుపొలించు 

కాలమున మన వర్తక వాణిజ్య ములు దెబ్బతినినవి. 

నేడు వర్తక వాణిజ్యముల విషయములో అనేక 

నూతన సమన్య లుద్భవించినవి. (పభుత్వము ఆర్థిక పున 

ర్నిర్మాణ కార్య్మకమములో నిమగ్నమగుటచే [పభుత్వ 

మునకు వాణిజ్యమునకు గల సంబంధము నన్నిహిత 

మైనది. వర్తకము కేవలము వ్య కులనంపాదనామార్గము 

అను భావము పోయి అది జాతిసంపదను పెంపొందించు 

సాధనముగా పరిగణింపబడుచున్నది. దీనికి తోడు పన్నుల 
విధింపు కార్మిక సమస్యలు మొదలగునవి నూతన (వాము 

ఖ్యమును వహించినవి, అట్ట పరిస్థితిలో వాణిజ్యములో 

నిమగ్నులై నవారు ఒక సంస్థగా నేర్పడుటవలన వారికినీ, 
వారితో సంప్రదించుటకు [పభుత్వమునకును సౌకర్య 

కరము. ఆ యుచద్దేళముతోనే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ 
ఛేంబర్చు ఆఫ్ "కామర్చు (భారత వాణిజ్య మండలుల 

కూటమి) అను సంస్థ 'దేశమంతటకును కలిసి వ్యవవా 

రించుచున్నది. 

వాణిజ్య నిపుణుల 

అయితే భారతదేశము. మిగుల "పెద్ద దేళము. పతి 

(వొంతమునకును (పత్యేక అవసరములు, (పత్యేక అవ 

కాశములు, (వ త్యేక నమన్యలు గలవు. ఉదాహరణము 

నకు ఆం|ధ దేశమున పుగాకుపంటకునం బంధిం చిన (ప్రత్యేక 

సమన్యలున్నవి. ఆంధ [పాంతములో ముడినరకునకు 

కొదువలేకున్నను పెట్టుబడిఅన కాశములు పరిమితములు, 
కావున స్థానికావనరములక_ స్థానిక వాణిజ్య మండలులు 

(పతి [పొంతమునందును ఉండుట అవనరము. 

ఈ అవసరము 1926 వ నం. నందే గుర్తింపబడి ఆంధ 

వాణిజ్యమండలి స్థాపింపబడెను, ఈ సంస్థ (పథమఅధ్యమలు 

క్రీ శే, కొమ్ము రెడ్డి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు, 

ఆ పిమ్మట వరుసగా కీ. శే, నారాయణచాన్, గిరిధరదాన్ 

(1980, 1985-48), కీ. శే. (శీపి. టి. కుమారస్వామి 
చెట్టి (1981.84), శీ సి. శేషాచలం, (1944-486) 

(శ్రీ యన్. రామారావు, (1947), 8) గుంటూరు నర 

సింహోరావు (1 948.5 0), (క్రీ టి.వి. యతిరాజులు చెట్టి 

(1951), (శ్రీ సూర్యనారాయణ (1952-58) 

(శీ జె. వి. సోమయాజులు (1954) గార్డు అధ్యతులై రి, 
1958 వ సంవత్సరములో ఈ వాణిజ్యమండలి రజతోత్స 

వము జరుపబ డెను, డాక్టర్. సర్వేపల్లి రాధాకృస్లన్ గారు 

ఈయుత్సవముల క|గాసనాధిపతులుగానుండిరి. ఈసందర్భ 

థి 
0, 

_ మున కీ.శ. డాక్టర్ బి.వి. నారాయణస్వామి నాయుడుగారి 
అధ్య తత నొక ఆర్థిక మవానభయు జరుపబటజెను. ఈ సంస్థ 

అంధ వాణిజ్యమండలి యను "పేరున పిలువబడినప్పటికిని 

ఇందు మదరాన్ , పౌదరాబాద్, ఒరిస్సా, తిరువాన్గూరు, 

కొచ్చిన్, పక్చిమజెంగాలు, బొంబాయి రాష్ట్రములకు 

చెందిన సభ్యులు కూడ గలరు. 1954 వ సంవత్సరపు 

వార్గికసమావేశ అధ్యక్ష (పసంగమున చెప్పబడినట్లు 

[(పాంతీయ సమన్యలను అఖిలభారత దృక్పథ ముతోపరిష్ట 

రింపవలసిన ఆవశ్యకతను ఈ మండలి ఎన్నడునువిస్మరించి 

యుండలేదు. చెన్న పురిలో నుండియే వ్యవహారించుట 

. మూలమున ఇదివరకటివలెనే ఆంధ, మద రాసు రాష్ట్ర 

_ములనడుమ సంఛానక రయై, యావత్తు దకిణభారతదేళ 
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[శేయస్సునకు పనిచేయ గలనని ఈ సంస్థ ఆళించుచున్నది. 

1954వ సంవత్సర (పారంభము నాటికి మండలి 

సభ్యులసం ఖ్య 649. అందు ఉగురు గౌ, సభ్యులు, 40 మంది 



యావజ్జీవ నభ్యులు 24 మంది అనుబంధ సభ్యులు, 278 

మంది స్థిరనివాన సభ్యులు, శీ08ి మంది స్థిరనివా సేతర 
సభ్యులు, 1954 వ సంవత్సరము తుదికి మండలి సభ్యుల 

సంఖ్య 757 వరకు పాచ్చినది. అనగా చె వివిధశాఖలకు 

చెందినవారి సంఖ్య వరునగా 4 40, 24, 815, 874 గా 

మారినది. మండలి యొక్క. కార్య వర్గసభ లు చెన్న పురి 

యందే గాక కర్నూలు, తిరుపతి మొదలగు [పదేశము 
లలో కూడ జరుపబడి, ఆయా[పాంత వాసులకు మండలి 

కార్య[కమమందు ఉత్సాహము క ల్లించ బడినది. 

ఆంధ వాణిజ్య మండలినుండి సభ్యులకు “లభించు 

(వయోాజనములను పేర్కొనవలసి యున్నది. వాణీజ్యము 

నకు అవసరమగు విషయములలో ముఖ్యమైనది విషయ 
విజ్ఞానము. ఏ వస్తు వెచ్చట లభ్యమగును? విదేశ న్వదేళ 
వాణిజ్య మునకు నంబంధించిన నిబంధన లెట్టివి ర పరిళ 

మలు, జనసం ఖ్య, ఎగుమతి దిగుమతులు మొదలగు విష 

యములకు సంబంధించిన వివరము లెట్టివిః ఇత్యాది 

విషయములవై. అవనరమైన అంశములను సభ్యులకు 

అందచేయుచున్న ది. వర్శకపు ఒప్పందములు మున్నగు 

వానిలో ఇతర సోదర వాణిజ్య మండలుల నవాకార 

ముతో నభ్యులకు చేయూత నిచ్చుచున్నది. వివాదలు 

వచ్చినపుడు సర్వేలు, మధ్యవ ర్తిత్వముచేని వాటి పరిష్కా 

రమునకై తోడ్పడుచున్నది. (పతి వారము వివరముల 

ప్యతికను వెలువరించుచున్నది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ, 

ఆర్టిక వాణిజ్య పరిస్థితులను గూర్చియు, [కమవికయావ 

కాళములను గూర్చియు విషయసామగిని సభ్యుల కంద 

చేయుచున్నది. వాణిజ్యసంబంధ మైన సాధక బాధక ములను 

(వభుత్వపు దృష్టికి 'ఆచ్చుచున్నది. 

అంతేగాక (పాంతీయ సైన్యము, కార్మిక సనున్యలు, 

అమ్మకపుపన్ను, పరి|శమలు, రవాణా మున్నగు విషయ 

ములలో ఆం|[ధ|పభుత్వముచే నెలకొల్పబడిన సలవోనంఘ 

ములలోను, చట్టరీళ్యా వేంక శేశ్వర విశ్వవి ద్యాలయ 

నెనేటు సభయందును, ఆంధ. పరిశ్రమల జోర్జునందును 

ఈ మండలికి [పాతినిధ్య మొసగబడెను. పోస్టల్ _ శాఖ 
వారును, దక్షిణ శై_ల్వేవారును, మదరాన్ పోర్టు |టస్టు 

వారును ఏర్పాటుచేసిన  నలవహో సంఘములలో కూడ 

వాణిజ్య మండలికి స్థాన మివ్వబడినది. అందులో మండలి 
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ఆ౦(ధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

(పతినిధులున్నారు. విశాఖపట్టణము శేవునుండి | ప్రభుత్వపు 

లెక్కలో దిగుమతియగు ఆవారధాన్యములను సశ్వే చేయు 

పనికి ఈ వాణిజ్యమండలిని భారత| పభుత్వ్యము వారు నియ 

మించిరి. సర్వేచేసి యుత్ప త్తిసంబంధమగు |ధువవ[తముల 

నిచ్చు కార్య్మకమము నింకను వి_న్హృతము చేయవలెనని 

మండలి యు దైశించుచున్నది. 

అంతేగాక వివిధ పాశ్చాత్య [పభుత్వముల యొక్క 

వాణిజ్య (పతినిధులు, ఇంగ్లండు, అమెరికా మొదలగు 

విదేశములకు వెళ్ళనున్న ఛారతప్రభుత్వ వాణిజ్య (పకి 

నిధులు ఆంధ వాణిజ్య మండలి వారితో సం పదింపులు 

జరిపియుండీరి. [వభుత్వము నియమించిన పెక్కు విబారణ 

సంఘముల ముందు మండలి [(పతినిధులు వా[గూపము 

నను, లిఖశరూపమునను సాక్యు మొసగిరి. అమరజీవి 

వొట్టి శ్రీ రాములుగారి స్మారక చివ్నా నిర్మాణమున కై 

వాణిజ్య మండలి 1116 రూప్యముల విరాళము 

(పకటించి యున్నారు. 

ఇట్లు ఆంధ వాణిజ్య మండలి సెక్కురీతుల ఆం|ధ 

దేశములోని వర్తక వాణిజ్యములకు తోడ్చడుచున్నది. 

మండలి యొక్క కర్నూలు కార్యాలయ వార్షికోత్స 

వములో (పనంగించుచు నాటి అంధధరాష్ట్ర ముఖ్య 

మంతి (శ్రీ టంగుటూరి [పకాళం పంతులుగారు చెప్పి 

నట్లు వాణిజ్యాభివృద్ధికై ఒక మండలి స్థాపనయే కిష్టమైన 

కార్యము కాగా దానిని [పజానురంజక ముగా ఉత్తమ 

సాం[పచాయానుగుణ్యముగా నిర్వహించుట మరింత 

దుర్భ్వటమైన కార్యము. ముఖ్యముగా ఆంధచదేశము 

పారి|శామికముగా వెనుకబడిన |పాంతము, ఇది ఇటీవలెనే 

నిర్మితమైన రాష్ట్రము. (ప్రాంతములో _ పార్మిశ్రామికా 
భ్యుదయము చెంపొందించుట్క, (పజల జీవన పమాణము 

పాచ్చుటకు దోవాదము చేయుట, ద్వితీయ పంచవర్హ 

[ప్రణాళిక జయ్మపదముగా అమలు జరుగుటకు తోడ్పడుట 

యను పవి[త కార్యములోకూడ 

మండలి. ఉబ్వలవాత నిర్వహించునని 

ఆంధ వాణిజ్య 

ఆకశించెదము 

ఆర్. ఎన్. ఎస్, 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము = _ భారత న్వాత౦ 

(త్యోద్యమ మునకు పూర్వము మ్మచాను రాష్ట్ర) పాలన 



ఆంధ ఏశ్వవిద్యాలయము 

ములో నున్న ఆం(ధులకు చిరవాంచితములు మూడు. 

ఇవీ వారి భామా సంస్కృతి వికాసముల కొర కొక విళ్వ 

విద్యాలయము, ఆంధ జాతీయ సై నికదళము (Andhra 

Regimental corps), వారి భాషా| పొంతములతో కూడిన 

ఆంధ రాష్ట్రము. ఈ మూడింటిలో మొదటి వాంఛకు 

ఫలసిద్ధి 1926 నాటివరకు కలుగనేలేదు, 

పూర్వ రంగము : అధునాతన భారతీయ విద్యాచరి త్ర 

ములో మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయములు మూడు. 

మచాసు, బొంజాయి, కలకత్తా. వీటిని 1857 లో 

స్థాపించిరి. అర్ధ శ తాలి అనుభవము వెన విశ్వవిద్యాలయ 

ములు కేవల వరీజాధికార సంస్థలుగా మాత్రమే గాక 

బోధనా సంస్థలుగా కూడ పెంపొందవలయునన్న అభి 

[ప్రాయము (పబలమెనది. అది కారణముగా 1919 లో 
సర్ మె కేల్ శాడ్లర్ (Sir Michael Saddler) అధ్యకతను 

కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ పర్య వేకక నంఘము నియ 

మింపబడినది. వారి సూచనల (ప్రాతిపదిక మై లక్నో, 
ఢక్కా, ఢిల్లీ, అలీఘర్ విశ్వవిద్యాలయములు వెలసినవి. 

మ|చాను [వభుత్వము వారు కూడ తమ రాష్ట్రములో ని 

(పతి భాషా పొంత మునకు ఒకొక). విశ్వవిద్యాలయ 

ముండవలయు ననియు, ముఖ్యముగా తెలుగు భాషా 

[పాంత మునకు ఆం|ధథ వీశ్య విద్యాలయము అత్యవనర 

మనియు నిళ్లయించిరి. (శ్రీ ఎల్. వ. గోవిందరాఘ 

వయ్యర్ గారి అధ్యతతను 20 మంది నభ్యులు గల ఒక 

సంఘమును నియమించిరి. అదే నమయమున (పాచ్య 

పాశ్చాత్య ఖండములందలి విశ్యవిద్వాలయముల నన్నిటిని 

సందర్శించి వచ్చి స్వదేశ రాజకీయములందు అడుగిడిన 
(క్రీ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారిని కూడ ఒక సభ్యునిగా 

పునరాలోచనా. ఫలితముగ నియమించిరి. ఆ సంఘపు 
. నివేదికను రచించు బాధ్యత సర్వము వారివైననే బడినది. 
గోవింద .రాఘవయ్యర్ . సంఘమువారు తమ నివేదికను 

(పభుత్వమున కంద జేసిరి. 

శాడ్డర్ ని వేదిక ననుసరించి మ|చాసు విశ్వవిద్యాలయ 

చట్టమును సవరించిరి గాని ఆం|ధ విశ్వవిద్యాలయ నిర్మాణ 

విషయమును గూర్చి వ్రభుక్వమువారు ఉదాసీనత వహిం 
“1925 సంవత్సరమున (కీ (తరువాత సర్) 

క్ష్ యం. స్థాధమ్గారు తమ నివేదికను (వచురించుచు 

ఆం|ధ విశ్వవిద్యాలయ నిర్మాణ ఆవశ్యకతను, ఏతత్స్పురోథి 

వృద్ధికి వలయు మార్గములను స్పష్టముగా వివరించిరి, 

ఇప్పటికి విశ్వకళా పరిషత్తు స్థాపన నిస్రారణ మైనది. కాని 

దానీ న్వరూవ నిర్ణయమును గూర్చి ఎన్నియో తగవులు 

వచ్చినవి. ఇది పశ క బోధనా సంస్థగా నుండవలయునా 
లేక కేవల వరీతాధికార సంస్థగా నుండవలయునా లేక్ర 

ఉభయ బాధ్యతలను నిర్వపాంవవలయునా యన్నది ఇద 

మిత్ఞమని నిర్ణయము కాలేదు. చివరకు ఆనర్సు యమ్. 
య్. యస్ నీ . మొదలగుపట్టములకు వలయు కికణము 

కేం|ద నునందు మాత మే యొసంగి వప. వరకు శిక్షణ 

నొనంగు కళాశాలలు ఎ ల్లెడల నెలకొల్పుటకు నిశ్చయిం 

చిరి. ఐనను కేందమును గూర్చి పెక్కు తగవులుండుటచే 
విశాఖపట్టణము, రాజమ హేం[దవరము, అనంతపురము 

పట్టణములు మూడు కేం దములుగను, విశ్వవిద్యాలయ 

కార్యస్థానము బెజవాడలో నుంచుటకును నిర్ణయించిరి. 

ఇంతవరకు వచ్చిన తరువాత నామకరణ విషయములో 

“అంధ” శబ్దమునకు బదులు “తెలుగు నువయోగింవ 

వలె నను వాదము వెలరేగెను. ఈ సందర్భములో |పనం 

గించుచు (శ్రీ రామలింగా రెడ్డిగారు ఇట్లు నుడివిరి. “ఆంధ 

మవోభారతక రల నాటినుండియు ఆం|ధశబ్దము తెలుగు. 

మాట్లాడు వారిని గూర్చి యే ఉపయోగింపబడినది. ఇది 

నర్వజనాంగీ కారము వడసినది. [చావిడాఖిమానమును 
పురస్కరించుకొని భావ, సంస్కృతి (పొతిపదిక గా గల 

సంకు చితాద ర్భములు 'లేకయుండుట యే మేలు” అనిరి. 

దానితో తెలుగువారి విశ్వవిద్యాలయమునకు “ఆంధ 

విశ్వవిద్యాలయము” అని "పేరు స్థిరపడినది. 

(పథమ ఘట్టము : ఆం|ధ విశ్వవిద్యాలయ చట్టము 

1926 వ సం. వ్మపిలు 26 వ తేదీన గంజాము, విశాఖ 

పట్టణము, పళ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, కృష్టా, 

గుంటూరు, నెల్లూరు, బళ్లారి, అనంతపురము, కడప, 

కర్నూలు, చిత్తూరు జిల్లాలలో అమలులోనికి వచ్చినది. 

మొదటి ఛాన్సలర్ మ(చాను గవర్నరైన లార్డ్ గోషన్; 
మొదటి (పో ఛాన్సలర్ (శ్రీ బొబ్బిలి రాజావారు, విశ్వ 

విద్యాలయ నిర్వహణకు “గౌరవ ఉపాధ్యతులు కాక 

సర్వవిధముల సమర్థుడైన ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ ను ఉద్యో 
గిగా నియమించుట అవసరమని గు ఆ్టెరింగి |పభుత్వము 
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వారు మేధావులు, అనుభవజులు అగు శ్రీ కట్టమంచి క్షా (ల వ 
రామలింగా రెడ్డిగారిని ఆ పదవికి నియమించిరి. శ్రీ సి సి 

యన్, చెట్టిగారు మొదటి రెజిష్ట్రరు. 1926 నం, ఆగష్టు 
కీి0 వ శేదీన బెజవాడ మ్యూజియమ్ వోలుబో సెనేట్, 

అకాడమిక్ కెన్సిలు మున్నగు కార్యవర్గములకు 

[పారంభోత్సవమెనది. సంస్కృ తాం|[ధ భామాపోవషణము 

నకు గాను శ) బొబ్బిలి మవోరాజావారు ఒకలత రూపా 

యల భూరివిరాళ మొనంగిరి, నాటికి విశ్వవి ద్యాలయాధి 

రాజమ పౌం[దవరములోని టీచర్చు 

విశాఖపట్టణములోని మెడికల్ 

కారము [కింద 

[(టయినింగు కాలేజి, 

కాలేజి కాక 12 కంశు తక్కువ కళాశాలలు మాత్రమే 

ఉన్నవి. మొదటి నంవత్సరములోనే కొన్ని [కొత్త కళా 

శాలలను స్థాపిం చుటకు, (వాత కళాశాలలను ఉన్నత 

స్థాయికి తీసికొని వచ్చుటకును ఆయా కార్యనిర్వావహాక 

వర్గములు చేసిన విజ్ఞప్తులను విశ్వవిద్యాలయపు అధి 

కారులు సానుభూతితో పరిశీలించిరి. 

చిత్రకారులగు (క్రీ కౌతా రామమోహన శాస్త్రిగారు 

శ్రీ రెడ్డిగారి సూచనల (ప్రకారము విశ్వవిద్యాలయ 

ముదను చితించిరి. ఈ ము[ద అం|ధజాతి జాన్నత్య 

మును, ఆశయములను (పస్ఫుట మొనరించుచున్నది. 

64 కోణములుగల చ్యకమున్నది. దాని కిరు కెలంకుల 

రెండు సర్పరాజము లున్నవి. లోపల స్వస్తిక, “తేజస్వి 

నావధీతమస్తు” అను నూ క్తి తెలుగు లిపిలోను ఉన్నవి. చక 

మధ్యమునందు నందము, స్తకిరణు డగు ఉదయ 

భానుడు, పద్మము కలవు. ఈ చ్మకమున కడుగున రేఖా 

మా[తముగా .బాలచం[దు డున్నాడు. బాలచందునకు 

_ దిగువున, చనాగుబాముల తోకలకు వైనగల చోటులో 

తెలుగు లిపిలో “ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్” అని లిఖంప 

బడియున్నదది. ఈ ముద అత్యంత ' నుందరము (పతిభా 

సమన్వితము అయి కనృట్టుచున్నది. 

విశ్వకళా పరిషత్తు - స్థాపించునాటికి ఆస్ట, సైన్సు, 

బోధ నాభ్యసనము(1[0620ముల్రి, వై ద్యము మొదలగుశాఖలు 

మాృాతమే గలవు. గణితము, భౌతిక శ్యాస్ర్రము, పదార్థ 

విజ్ఞాన శాస్త్రము, వృత శాస్త్రము, జంతు శాస్త్రము, 

భూగర్భ శాస్త్రము, మానవళరీర శాస్త్రము మున్నగు 

శాఖలలో బియస్.సి. డ్నిగీని నెలకొల్చుటకు వలయు 

సుప్రసిద్ధ ఆం|ధ 
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అద్దెకు వైకొని 

” ఆం(ధథి కిస ద్యాలయ ము 

[పయత్నములను చేసిరి. బెజవాడ పురపాలక సంఘము, 

కృబ్లా, గుంటూరు జిల్లాబోర్హులు ఒసంగిన విరాళముల 

నుండి విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనముల నెలకొల్పిరి. 
అనర్భు డి; u కోర్సు అను సాపించుటకు వల ము పంయత్న ము; 

అన్నిటిని కయ నారంథించిరి. 

మారినది. (క 

సుబ్బరా యక్ గాదు మ చాసునందు మం(తిగా నాయ 

కత్వము వహించిరి. 1927 వ సం. డిశంబరు ర్ వ తేదిన 
ఆచార్య (శ్రీ సశ్వేపల్లి రాధాకృష్ణయ్యగారు. [వథమ 
పట్ట [పదానోత్సవ సందర్భమున సాత్ షతకోపన్యానము 

నొనంగినారు. 1928లో (శ్రీ సి. ఆర్. రెడ్డిగారు [పథమ 
ఉపాధ్యతులుగా ఎన్నీ కయి నారు. ఈ [పథమ దశ పెక్కు 

బాలారిష్టములతో గూడియుండెను. ఉన్నత విష్యయందు 
శిక్షణము నొసంగు సంస్థలు ఒకేచోట కేందీకరించుటయా 
లేక, వివిధ శాఖలను వివిధ కేంద ములయందు "నెల 

కొల్చుటయా అను పిషయమువై తర్జనభర్జనలు సాగాను. 

1929 సం. జనవరి నెలలో ' మ్యచాసు కౌన్సిల్ వారు 
ఉన్నత విద్య యావత్తు ఒకే కేెందమునందు గరపవలయు 
నని తీర్మానించిరి, 

ఇక విశ్వవిద్యాలయ కార్యన్థాన మెక్కడ అను 

విషయము వై ఎడ తెగని చర్చలు జరిగినవి. తుదకు ఈ 

కార్యస్థానమును విశాఖపట్టణములో నెలకొల్పుటకు 

నిశ్చయించిరి, వైద్యకళాశాల యుండుటవలనను, వోర్చర్. 

నిర్మాణము కొనసాగుటవలనను విశాఖపట్టణమునకు 

రానున్న ఆధిక్యమును గుర్తించి వా_లరు కొండలవై 

ఆదర్శ విద్యా సంస్థా నిర్మాణమునకు తగిన వాతావరణ 

ముండుటను గమనించి 1980 నంవత్సరము 

సెక్టైంబరు వ శేదీన “హోటల్ సెసిల భవనమును 

విశ్వకళా పరిమత్కా ర్యాలయమును 

వా ల్పేరులో స్థాపించిరి. (పభుత్వము వారు ఇంతకుముందు 

కంచు ఈవైన పేట ఎక్కువధన మొనంగుట కంగీక 

రించుటయే గాక భవన నిర్మాణమునకుగాను 7కే అక్షల 
రూప్యముల నొసంగిరి. 1928.29 నాటికి విశ్వవిద్యా 

లయ వు స్తకభాండాగారముగూడ ఒక విధముగ చెప్పుకో 

దగిన స్థితికి వచ్చినది. రావుబవాద్దర్ (శ్రీ) డి. లక్మీనారా 

యణగా రొనంగిన 400 |పతులతో పుస్తక భాండాగా 

ఇంతలో మం ఇ కొవర్లము 

పానగలు రాజావారి సానే ద ఫ్ 
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ఆ౦(ధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

రము మరికొంత పెరిగినది. ధనాభావముచే ఇంతకం"ు 

విస్త ్భతిచెంద లేదు. 

ద్వితీయ ఘట్టము ఏ; బెజవాడ నుండి వా శ్రే ర్ నకు 

మారుటలోనే విశ్వవిద్యాలయ జాతకమునందే కొంత 

మార్పు శానిపించినది. రాయలసీమ కళాశాలలు ఆంధ 

విశ్వవిద్యాలయము నుండి విడిపోయి మ|చాసులో 

చేరినవి. “హోటల్ సెసిల” చుట్టుపక్కల నున్న 22 

ఎకరములను |పభుత్వమువారు సేకరించి, కి లక్షల 

వె చిల్లర రూప్యములకు కొని విశ్వవిద్యాలయ మున 

కొసంగినారు. ఇదే సమయమున గాంధీమ వోత్ముని దండి 

సత్యాగహము [పారంభమయినది. స్వాతం [తోద్యమము 

నణచుటకు (పభుత్వమువా రనుసరించిన విధానము పట్ల 

నిరసనము తెలుపుచు (శ్రీ) రామలింగా రెడ్డిగారు తమ 

పదవీ త్యాగము చేసినారు. విశ్వవిద్యాలయపు సెనేటు 

వారు (శ్రీ సక్వేవల్లి ఛా శాకృష్ణయ్య గారి (శ్రీ శెడ్డిగారి 

స్థానే ఎన్ను కొనిరి. (శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృస్థపండితులు 

పదవీ స్వీకార మాదిగా తమ కార్యాచరణ దతతను, 

దూరదృష్టిని, దృఢ సంకల్పమును కార్యరూప మొందిం 

చికి, విశ్వవిద్యాలయములో శెలుగునందు, చరిత్రయందు 

ఆనర్సు కోర్సులను స్థాపించిరి. 1989 నంవత్సరము జులై 

నెలలో 6గురు అధ్యాపకులతో విశాఖపట్టణము మహో 

రాణీ పేటలోని బొబ్బిలివోలులో ఆంధ విశ్వకళా పరిష 

త్క_ళాొశాల యవతరించినది. భౌతిక విజ్ఞాన శాఖలతో 

పాటు ఇటు అర్హుక ళాశాలలో వేదాంత శాఖ, గణిత 

శాఖ గూడ నెలకొల్చబడినవి, 19 లి రినాటికి ఉపాధ్యాయ 

వర్గము 17 వరకు పెరిగినది. 1984లో ఇబిటానియా 

బిల్లింగ్ అండ్ ఐరన్ కంచెనీివారు విశ్వవిద్యాలయ భవన 

నిర్మాణమును [పారంభించీరి. సమున్నత మైన వా లేరు 

కొండలపై ఇరు పార్భ్వముల బంగాళొాఖాతము, ఎదుట 

బువి. కొండ, డాలిఫిన్స్నోస్ పర్వతములు కన్పట్టుచు 

నున్న విశాల |పచదేశములో భవన నిర్మాణము |పారంభ 

మెనది. ఇదే "వత్స రములో జయపురాధీశ్వరులగు 

శీత వి|కమ దేవ వర్మగారు 50 వేల రూప్యముల 

భూరి విరాళ మొసంగిరి, మరుసటి సంవత్సరము 

దానిని "5 వేలకు పెంచిరి., తదనంతరము వఏళుట ఒకలకు 

రూవ్యముల నొసంగుటకు అనుమతించిరి. వారి అనంత 

రము వారి వారనులు వపేట ఒక లవగాని దానికి ఐదు 

లుగా ఒకేమారు 15 లక్షల రూపష్యముల నొనంగుటకు 

గాని ఏర్పాటు నొనర్చిరి. ఇట్టి మహాశయుని విద్యాపోష 

ణాభిలాషకు గాని వారివారి ఓ" దార్యమునకు గాని ఆం(ధ 

"దేశములో సాటిలేదు. అప్పటినుండియు వారి పేర 7 సెన్స్ 

కళాశాల “జయపూర్ విక్రమచేన కాలేజ్ ఆఫ్ సెన్స్ 

అండు బుక్నాలజీ' అను పేర విలసిల్లు చున్నది. ఈ నుందర 

భవనమునకు వైన ముందు భాగమున ౨0 వేల రూపష్య 

ములు, వ్యయ మొనర్చి నిర్మించిన గడియార స్తంభ 

మున్నది. (శ్రీ వికమచేవ వర్మగారివై గల భకి విశ్వాస 

ములను (ప్రకటించుటకు గాను ఆ కళాశాలావరణలో 

(శీవారి కంచువి గహమును (పతిష్టాపనముచేసిరి. కళాశాల 

వరిళోధనాలయములు నానా 

టికి అభి వృద్ధి చెందినవి. తొలుదొల్త విస్తృతమగుచున్న 

కళాశాలలకు |పిన్సిపాల్ గా [ప్రొఫెసర్ (నర్) జె.సి 

కొయాచే అను విఖ్యాత అర్ధ శా(్త్ర) వే త్తను నియమించిరి. 

డాక్టర్ లుడ్ విగ్ వుల్ఫు అనువారు సైన్సు కళాళాలా 

ధ్యతులైరి. 1988 నాటికి (శ్రీ నూరి భగవంతముగారు 

ఉభయ కళొశాలలకు (పిన్సిపాల్ అయినారు. అప్పటి 

కప్పుడే విశ్వవిద్యాలయము బహుముఖ వ్యా ప్రిని బొంది 

చేరు ప్రతిష్టల నందినది. చెప్పుకోదగిన పరిశోధనము భౌతిక 

విజ్ఞాన శాఖలయందు సాగినది. అంతేగాక (శ్రీ రవీం|దులు 

“మానవుడు” అను శీర్షిక సైనన్కు (శ్రీ సి, వై. చింతా 

మణిగారు “సిపొయీోల కలహోనంతరమునుండి భారత 

రాజకీయ ములు” అను శీర్షిక వె వైనను ఘనమగు ఉపన్యా 

సముల నొసంగిరి, ఈ ఉపన్యాసావళ @) అల్లాడి కష్ణ 

స్వామయ్యగారి _ భూరివిరాళ ఫలితముగ వ్యవస్థాపిత 

మనవి, విశ్వవిద్యాలయ (ప్రచురణ శాఖవారు ఎన్నియో 

ఉద్గంథములను [పచురించినారు. ఈ రచయితలలో @) 

రామలింగా రెడ్డిగారు, ఆచార్య మామిడిపూడి వెంకట 

రంగయ్యగారు, (బవ్మా(శీ) వజ్బ్బల: చిననీ తా రామస్వామి 

ఇాస్తుంలుగారు, డాక్టర్ కి. ఆర్, సు బవ్మాణ్యంగారు 

మున్నగువారు ఎందశందరో విద్యాధికులున్నారు. (శ్ర 

రాధా కృష్ణయ్య గారి పదవీకాలమున పసిబిడ్డ మైన ఆంధ 

విశ్వవిద్యాలయము సుందర స్వరూపమును దాల్చి నవ 

విలాసముతో (ప త్యేకతనుగడించి విద్యా సేవ యొనర్చినది. 

పుస్తక భాండాగారము, 
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తృతీయ ఘట్టము : స్థలని స్టళమైనది. భవననిర్మాణ 

మెనది. కళాశొలలు వెలసినవి. విఖ్యాత (పచురణములు 

వెలువడినవి. విశ్వవిద్యాలయమునకు దేశములో ఒక 

స్థాయి, 7గారవము ఏర్పడినవి. డాక్టరు రా ధాక్ళన్టయ్య 

“గారు ఉపాధ్యతు పదవినుండి విరమించిరి. తిరిగి (శ్రీ 

శామలింగా రెడ్డిగారు ఉపాధ్యతులై నారు. వీరి ఉపా 

ధ్యతత, (శ్ర జయపుర మవోరాజాచవారి [పో ఛాన్సలర్ 

పదవి నిర్విరామముగా 12 ఏండ్లపాటు కొనసాగి విశ్వ 

విద్యాలయమునకు అమిత శుభముల నొనగూర్చినవి, 
శ్రీ నెడ్డిగారి ఆధ్వర్యమున విశ్వకళా పరిషత్తు బహుముఖ 

వ్యాప్తి నొందుటయేగాక దేశములోని విశ్వ విద్యా 

లయములలో తనకు గల (వత్యేకతను నిరూపించు 

కొన్నది. ఆధునిక శా(స్త్ర విజ్ఞానములో పరిశోధనలు 

జరిపి శాస్త్ర విజ్ఞాన మును సెంపొందించినగాని దేశము 

నకు ముక్తి లేదని దృఢముగా నమ్మిన వారిలో (శ్రీ రెడ్డిగా 

రొకరు. దానికి తార్కాణముగ తమ విశ్వకళా పరిష 

త్తులో భౌతిక విజ్ఞాన శాఖల అభివృద్ధికిగాను ప్రశ్యేక కద్ధ 

చూపి సెక్కు మందికి డాక్టర్. పట్టములు (పసాదించి, 

విశ్వవిద్యాలయమునకు కీ రి దెచ్చిరి. విశ్వవిద్యాలయము 

లోని విద్యార్థుల సంఖ్య, అధ్యాపకుల సంఖ్య, అనుబంధ 

కళాశాలల సంఖ్య, నిరంతరము సెరుగుచునే వచ్చినవి, 

ఆం|ధ చేశ మునందలి (పతిపట్టణమందును ఒక కళాశాల 

'వెలసీనది. వాలే రులో “ఎర్ స్కిన్ కాలేజి ఆఫ్ నేచు' 

రల్ సె సైన్సు” [కొత్త తగా న్థాపించిరి. ఇందు జంతుళా(న్త, 

వృతశా(న్త్ర, భూగర్భ శాస్తా౦ది (పకృతి శాస్త్రములలో 

శికణము నొసంగుచున్నారు. ఇంకను |శీ రామలింగా రెడ్డి 

గారి అభీప్పితములలో కొన్ని నెర వేరకయే పోయినవి, 

(స్రీలకు గృవానిర్వాహకశ్యాస్త్ర కళాశాల స్థాపింపలేక 

ఫోయిరి. సంస్కృత భాపాశాఖ, (పాచ్య విద్యాబోధనా 

నిలయము రూపొందలేదు. ఆంగ్రభామయందు ఆనర్భు 

తరగతుల నెలకొల్చ్పలేదు. ఐనను నిజాం[పభువుగారు 

లక్షరూపాయలు, తిరువాన్కూరు మవోరాణియగు సేతు 

పార్వతీబాయిగారు లతరూపాయలు విరాళ మిచ్చిరి. 

శ్రీ తిక్కవరపు రామి రెడ్డి [పభృతులనుండి, ఇతర స్థానిక 
సంస్థలనుండి మరికొన్ని విరాళ ముల చేకూర్చి (శ్రీ కామ 

లింగా శెడ్డిగారు సకల: విధముల, విశ్వకళా పరిషద భివృద్ధికి 
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ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

కారకులై.రి. 1942 లో అట్టివారి షష్టిపూర్తి ఉత్సవము 
జరిపి విశ్వవిద్యాలయము తన్ను దాను గెరవించుకొన్నది. 

యుద్ద కాలము = గుంటూరు ;= సర్వాంగ సుందరమైన 

విశ్వవిద్యాలయము తన పనిని సకమముగ కొనసాగించు 

కొను సమయమునకు రెండవ (పవంచ సం[గామము 

నంభవించినది. జపాను చేశన్థులు విశాఖపట్టణము వై 

బాంబులు పేయుటచే విశ్వవిద్యాలయము గుంటూరునకు 

తరలింపవలసి వచ్చినది. 1946 వరకు రసాయనశా(న్త 

శాఖ మదరాసు ( పెసిడెన్సీ కాలేజిలో ఉండవలసి వచ్చి 
నది. గుంటూరులోనున్న కాలములో సహితము అనేక 

నూత్న శాఖలు నెలకొల్చ్ప బడినవి. బందరులో లా 

కాలేజి స్థాపించిరి. ఇంగ్లీషులో ఆనర్చుకోర్సును నెల 

కొొల్పిరి. ఇంకను ఎన్నియో నూతనశాఖలను స్థాపించు 

టకు, ఉన్నవానిని “ెంపొందించుటకు పిణాళికలు 
తయారుచేసి, (పభుత్వమున కంద జేసిరి. ఈ కాలములో 

శ) చెట్టిగారి అనంతరము (శ్రీ: వి యస్, కృ స్తో 

గారు, వారి తర్వాత శ) శె. వి.. గోపాలస్వామి 

గార్లు శెజిష్టారులై రి. ఎందరో మవోను 
భావులకు గొరవ పట్టముల నొసంగి విశ్వకళా పరిషత్తు 

తన ' గౌరవమును పెంపొందించు కొనినది. శ) రామ 

లింగా రెడ్డి వేర స్థాపించిన జాతీయ బహుమాన ములను, 

సర్ సి వి. రామన్, [పొఫెసర్ యస్, చంద శేఖర్ 

(గణితము) సర్ సాపాబ్సింగ్ జోకీ నర్ శాంతి 

న్వరూవ్ భట్నాగర్, (శ్రీ బీర్ ఐల్ నవిోనీ, మవార్షి 

(శ్రీ అరవిందయోగి మున్నగు. ఘనుల కొనంగినారు. 

ఈ కాలములో ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ మునకు ఎన్నియో 

దిక్కులనుండి ధననవాయము లభించుటయు, బహుముఖ 

వ్యా వ్రీనొందుటయు నంభ విం చినది. కేం|ద[వభుత్వము 

వారు భూ తత్త్వ పరిశోధన శాఖకు, "టెక్నాలజీ మొదలగు 

వైజ్ఞానిక శాఖలకు మిక్కుటముగ ధననవోయ 

'మొనరించుచున్నారు. 1946లో తిరిగి చా ల్తెరుకు 

వచ్చి, ఇల్లు చక్క పెట్టుకొని విశ్వవిద్యాలయము తన 

కార్యనిర్వవాణమును అత్యంతోత్స్చావాముతో కొన 

సాగించినది. ఎన్నియో నూతన శాఖలు వెలసినవి. 

అందు ముఖ్యముగ మీటియరాలజీ, ఫార్మన్యూటిక్సు 
మొదలగునవి చెప్పతగినవి. స్వాతం[తో్యోద్యమము, ఆం|ధ 



ఆం౦(ధ్రవిష్ణువు 

రాష్ట్రావతరణము దేశమంతటితోపాటు విశ్వక ళాపరి షత్తు 

నకు అత్యంత శుభోధర్కము లైనవి. సంస్కృత శాఖను 

నెలకొల్పుటకు సు పసిద్ధలగు (శ్రీ కున్హ్హం రాజా గారిని 

నియమించిరి. అన్నిటికంశును [వశ్యేక మైన విషయము 

పరమాణుశ్శాన్ర్ర పరిశోధననిలయ స్థాపన పయత్నము. 

సుపసిద్ధ శాస్త్రవేత్త యగు (శ్రీ స్వామి జ్ఞానానందుల 

వారివె ఈ భారము నుంచిరి. (శ్రీ) రామలింగా రెడ్డిగారి 

అనంతరమువిశ్వవిద్యాలయ ములో చిరకాలమునుండి పని 

చేసి సకలానుభవములను పొంది ఎల్లరిమన్ననలకు జాతు 
జ 

లైన డాక్టర్ వియస్. కృష్ణాగారు ఉపాధ్యకులై రి. అళ్లు 

అత్యంత (పజ్ఞూవంతులు అనుభ వజ్ఞులు అగు డాక్టర్. రంగ 

ఛామరావుగారు కళాశాలాధ్యమ లై రి. వీరిరువురి కృషి. 

వలనను తిరువతి విశ్వవిద్యాలయము రూపొందినది. 

ఈనాడు (1955 డిశంబరు నాటికి) ఆంధ విశ్వవిద్యా 

లయమునందు ర వృత్తి కళాశాలలు, 158 డిగీ కళా 

శాలలు, 7 ఇంటర్మీడియేట్ కళాశాలలు, 10 పాచ్య 

విద్యా కళాశాలలు గలవు. [పాచ్యవిద్యా కళాశాలలలో 

గాక మిగిలిన కళాశాలలలో మొత్తము 21,500 

§ 
విద్యార్థులున్నారు. అందు 1200 (యిలు. 

సర్. సీ. వి. రామకాగారు భౌతికశా(స్త్రమందు ఆనరరీ 

(పాఇసరుగా నుండి ఆం|(ధుల యెడ తమకు గల అభిమాన 

మును చాటియున్నారు, డాక్టరు లక్కరాజు సుబ్బారావు 

గారు న నేటు సభ్యులుగాను, ఆనరరీ లీగల్ అడ్వయిజరు 

గాను విశ్వవిద్యాలయ నిర్వహణమున గణనీయమగు 

కృపి. సలిపిరి. డాక్టరు లక్కరాజు సుబ్బారావుగారు, 

డాకరు టి. యస్. తిరుమూ రిగారు, (శ్రీ ఓబుళం పల్లి 
ఠం జాజి ౧ 

పుల్లా రెడ్డిగారు, తాళ్కాలికోపాధ్యమలుగా నుండి విశ్వ, 

విద్యాలయ [పతిభకు దోహదము. కలిగించినారు. 

ఉపసంహారము : ఏబది సంవత్సరముల పూర్వము 

నుండి ఆం|ధులు కాంచిన కలలు వారి కపి. ఫలితముగ 

1 926నాటికి ఫలసిద్ధిగాం చినవి. 195 1నాటికి 2 5పండ్లు 

నిండగనే విశ్వవిద్యాలయము 59 డిసెంబరులో అమీతో 

త్సాహముతో రజతోత్సవ మొనరించుకొనినది. విశ్వ 

విద్యాలయ చరితలో 25 ఏండ్ల కాలము చాల తక్కు 

వె_నను' ఎన్నియో అడ్డంకులను, ధనాభావమును, నిరు 

_ శృాహకరములగు పరిస్థితులను ఎదుర్కొని నేటికి విశ్వ 

విద్యాలయము బవుుముఖ వ్యా _ప్తినొంది, అమితమగు 

కీర్తిని సంపాదించి, ఆం ధజాతికి గర్వ కారణమై, భారత 

జేశమునందు తన ధర్మమును శక్తితో, (పాభవముతో, 

"గౌరవముతో నిర్వహించుచున్నది. 

పి. యల్. యర్. శర్మ, 

ఆం|ధవిస్టువు ;- దివ్మోండాది పురాణములందు 

క్రీ ర్లింపబడి, సత్కవుల మన్ననలందుకొని, (శీ కాకుళాధి 

నాథుడై, ఆం|ధుల ఆరాధ్య దెవ మై, ఆం|ధభోజునికి 

ఆము క్షమాల్యద కావ్యరచనకు [పోత్సావామొనగి, 

కాసుల పురుషో త్రమకవి నిందాస్తుతులకు పాల్పడిన 

ఆం|ధవీరుడే ఆంధవిమ్లువు. ఇత డే [పష్రపథమమున ఆం|ధ 

సామాజ్యమును స్థాపించిన మహానీయుడు, పరా[కమ 

సంపన్నుడు. ఆం|ధులచరి తలో స్వర్షాతరములతో నిఖంప 

దగిన దీ యాం|ధ్రరాజ్యస్థాపనోదంతము, ఆం|ధ్రవిష్ణువు 

చరిత్రకు దీనికి అవినాభావసంబంధము కలదు. 

సాధారణముగ శాతవాహన సా[మాజ్యము మొదటి 

ఆం|ధ సామాజ్యమని, చరిత కారులు “పేర్ణానుచున్నారు. 

పురాణములందు ఈ రాజులచరి త వర్థి ంపబడియున్న ది. 

ఐనను వీరికిముందేఆం[ధసా[మాజ్య నంస్థాపనము జరిగిన 

దని వీ రంగికరించుచునే యున్నారు. చం|[దగుప్తునకు 

పూర్వమే ఆం;ధులు సామాజ్యమును నిర్మించుకొని 

రనియు, వా రధికబలాఢ్యు లై చతురంగబలన ము పేతు లై 

ళతుదు ర్భేద్యములగు ముప్పది దుర్గముల కధిపతులై 

యుండిరనియు మెగ _న్తనీసువ్రాతలవలన స్పష్టమగుచున్నది, 

కీ. శే* 4 వ శ తాబ్దికిముందే ఆం[ధసా[మాజ్యముండినదని 

వేరుగా చెప్పనవసరములేదు. ఒక్క ఆం(ధవిష్ణువుతప్ప 

తదితరులనుగూర్చి విశేషాంళములు లభ్యములు కాకపోగా . 

చారితికాంశములతో సమన్వయవరచ నగు నంఘటనలు 

సైతము దొరకనప్పుడు, అటులూహించుటలో నాళ్చర్య 

మేమియు లేదు. ఇవి ఇటులున్నను కావ్యములందును, 

తదితర్మగంథము లందును గల యుతి వృత్తములం దచ్చ 

టచ్చట ఆం|ధ విష్ణువునకు, రాజ్యస్థాపనోదంత మునకు, 

ఆం (ధులకు సంబంధించిన విషయము లుదావారింపబడిన 

వాటిని. గహించి. (పథమచారి|తిక సంఘటనను గూర్చి 

వివరించుటకు చరిత్రకారులు (ప్రయత్నించుచు నే 

యున్నారు. 1వథమాం (థ రాజ్యస్థాపనోదంత మునుగూర్చి 

612 



(బహ్ముండపురాణమునందు సుచం[దునిగాథ యొకటి 

గలదు, 

“ఆంధనాథో మవోవిష్ణు ర్నిశుంభుదనుజాపవో 

పురా స్వాయంభువమనోః కాలే కలియుగే హరి; 

శాకులే రాజవర్యన్య సుచం[ద సృతనూభవః 

అభవత్సర్వదేవైశ్చ వేష్టితో లోక పూజితః.” 

(శీవై_ల ఫీను-కా శేళ మహౌం|దగిరి సంయుతం 

(పొకారంతు మహత్కృ త్వా తీణిద్వారాణిచాకరోక్ 

[తిలోచనో మహేశ స్స [తిళూలంచ కరే వవాన్ 
(తిలింగరూపీ న్యవసత్ |తిద్వారేషు గణ ర్టృతః 

ఆం|ధవిమ్షు న్ఫురయుత్రో దను జేన నిళుంభునా 

యుధ్వా(త యోదశయుగాన్ హత్యాతం 

రాక్షసో _తృమం 

అవస త్ర[త బుషిభిర్యుతో గోదావరీత శే 

తత్కాలసభృతి మతం (త్రిలింగ మితి వి|శుతం, 
పై గాథ|పకారము సుచం|దునికుమారుడు ఆంధ 

విష్ణువు నిశుంభుడను రాతసుని జయించి, కాకులమునందు 

రాజ్యమును స్థాపించి, తన రాజ్యమునందలి (శ్రీశైలము, 

ఫీమేశ్యరము, కాశేశ్వరము అను మూడు జత ములను 

చ్వారములుగ నెంచి పరిపాలన సాగించెననియు, అవ్పటి 

నుండియే ఆ దేశము [తిలింగజ్మేత మయ్యెననియు 

తెలియుచున్నది. ఆంధధవిష్ణువు అను వీరుడు నిశుంభుడు 

అను నాగాం(ధుని జయించి కాకుళమున రాజ్యమును 

స్థాపించెనని చరిత్రకారులు సమన్వయపరచి యున్నారు. 
తరువాతివారు సా|మాజ్యస్థావకుడగు ఆం|ధ్రవిష్ణువును 

చె వసమానముగ థావించి పూజించుచుండిరి. మన చేళ 

మున వీరపూజ సాధారణముగ జరుగుచుం డెననుట 

కీ వృత్తాంతము [పబలతార్కాణముగ నున్నది. 

ఈ కాకుళమే | శ్రీ కాకుళముగ మారినది. కృష్టాతీర 

మునగల దివ్యకే(త మిది. - కాకుశాం[ధనాథు డే ఆంధ 

విష్ణువు. 

(బహ్మాండపురాణము కాక ఆం|ధ విష్ణువునుగూర్చి తది 

తర |గంథము లుదాహరించు గాథల నీ సందర్భమున 

సమన్వయపరచుట సమంజసము. చారి తికాంశ ముల 

సమకూర్చు కావ్యములు మన భాషలో కొద్దిగా నున్నవి. 

ఉన్న కావ్యములు పౌరాణిక పద్ధతిని రచింపబడియుండుట 
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వలన చరిత కారునికి విషయ సమవ్వయమున చషెక్కు 

చిక్కులు పర్పడుచున్నవి. వే రాధారములు లేనప్పుడు 

వాటినే యాధారముగ [గహించకతప్పదు. ఆంధ విష్ణువు 
చరితముగూర్చి ఇట్టిపరిస్థితి యేర్చడుచున్నడి. వలన ఆంధ 
విష్ణువునుగూర్చి (ప్రత్యేకముగా ఒక్క కావ్య మే యున్నది. 

దానినుండియే చరితను కూర్చవలసి యున్నది. 

1. విషముమూ ర యనుజ నొంది [బవా తీరము 

నుండి కృష్ణాతీరమునకు en న్ మీటను డ్ పో 
చున్న పరిసరములకు ముగద్ధుడె, బహురూపములధరించి, 

యచటనే తపమొనర్శ్చి, ఆ [పాంతమునకు కాకులమని 
పేరడి భ[దకోట విమానమున ,శ్రీపతిని [పతివ్వించెను. 
కొన్నాళ్ళకు విశాల అను పేరుగల నగరము నేలు సుమతి 

యను నరపాలుడు (శ్రీకాకుళ చేత సందర్భనాభిలాపి యై 

చతురంగబల పరివారసమేతుడై యేతెంచ అచటి సన్ను 

నీశ్వరులు ఆ రాజన్యుని యుచితరీతి సత్కరించి, యచట 

గల యొక విగహమునుజూపి, ఆలయ గోపురాదుల 

నిర్మించ |పభువును కోరిరి. ఆ వీ/గవాము ఆంధ్ర విష్ణువు 

విగహమని సుమతి యాసందర్భమున వెల్లడించెను. ' 

“ఈదేవుండు మదీయసత్కులధనం వీయిందిరాధాము జే 

దేదీష్యంబగు నాం|ధనాథుడు. అం 39 

అని నుడువుటయేగాక తాను ఆం|ధనాయక చానుడనని 

'తెల్పెను. అప్పటినుండియే “*కాకులాధివ (శ్రీనాథున 

కాం|ధనా థాభిధానంబు యభఖార్థంబయ్యె”. నుమతి కళా 

వేదుల నావ్యోనించి చేవశాగార (పొకారనిర్మాణంబు 

లొనరింప జేసెను. నిర్మల జల సమృద్ధిలేమి రాజన్యుడు 

చింతాకులస్యాంతుడై యుండ హారి (పత్యతమై సుదర్శన 

చక్రమున “భూతలనుతి రయంబున ఖేదించి గంగా[పవా 

వాంబు మనో వేగమునం గొనివచ్చి నరోవరంబొనళ్ని. 

అది కారణంబుగా న త్తీర్ధరాజంబు చక్రతీర్థం బనంబర గొ. 

సుమతి ఈ విధముగా ఏర్పాట్లు ఒనరింప జేసి తన నగర 

మునకు వెడలిపోయెను. అప్పటినుండి యాచేవుని “ఆంధ 

నాథుడు, “ఆంధ వల్లభుడు”, “ తెలుగువల్ల భుడు” అను 

చేర్ల అచ్చటివారు పూజించుచుండిరి,. చైత్రశుద్ధ దశమి 

నుండి పౌర్లమివరకు అచ్చట మహోత్సవములు జరుగు 

చుండును. ఆ దివ్య వై ప్లవకేత్రమును సందర్భించుటకు 

దూరదూరములనుండి ఎందరో వచ్చుచుందురు. 



ఆం(ధ్రవిష్ణువు 

9, కటకపురిరాజు అనంగఖీము డను గజపతి ఒకనాడు 

వేటకై. వెడలి అరణ్య పాంతమున నాగ రాజుపడగనీడను 

సురకితు డై యున్న యొక బాలుని గాంచెను. రాజును 

జూచి ఆ పాము అద్భృశ్యమ య్యును. అనంగధథీము డా 

శిశువును చేరదీసి, అనంతపాలుడని నామకరణ మొనంగి, 

ఆతనిపాద మున గట్టబడిన తాళప్మతమునంలీ (వాత వలన 

అతని కులగో(త ములను (గ్రహించి పోషించెను. అనంత 

పాలుడు పెరిగి పెద్దవాడై విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకొని 

అనంగఖభీమునకు విశ్వాసపాత్రుడయ్యను. ఒక సందర్భ 

మున అనంతపాలుడు రాజునానతిని కంచిచె దాడి వెడల 

వలసీ వచ్చెను. మార్గమధ్యమున (శ్రీ కాకుళమును సంద 

ర్భించుచు అనంతభూపాలుడు తనతల్లిదం[డుల జూడ 

నుత్సుకుడై యచటి భోనురులకు దానధర్శ్మము తొనగు 

టకు సంకల్పించి తద్వ్భత్తాంత మును జాళును. (బాహ్మ్ 

ణులు చానమును పరిగహించుట క్రై వచ్చి తమ కుల 

గో[తములను చెప్పుచుండిరి. అనంతపాలుడు బాల్యమున 

తనపాదమునకు గట్టబడియుండిన తాళపష్యతమునం దుల్లే 

ఖింపబడీన కులగో[తముల నుద హరించు వానిని తనతం|డిగా 

ఛెరింగి, ఆతనికి నిజవృత్తాంతం జెరింగించి మాతా పితరు 

లకు మహానందమును. గూశ్చెను. అచ్చటనే వారివలన 

వామనళర్మ యింటిలో కాకరవాదు[ కింద ఆం|ధవల్లభుని 

విగవా మున్నటుల విని, చానిని మహావై భవముతో 

[పతిష్థ చేయించెను. 

లి, కళింగ దెళస్థుడు యజ్ఞ శ ర్మ తనయుడు సోమ 

శర్మ యనువాడు యౌవనగర్యమున “కలుషేందియుడై_ 

పితృవిరోధంబుగా నటించుచు, తగని సహవానమున తలి 

దం[డుల నిరంతర విషాచాకులచిత్తులం జేయుచు, విపా 

న్వయ సంజాతుండయ్యు వైదికకర్శల విడచి స్వేచ్చా 

విహారియె నిషాదవృ త్తి జరించుచు ఒక్క నాడు వనమున 

సంచరించుచు, అధిక  తుత్చిపాసాకులుడై యుండ, 

యచటి మును లాతనిం గని, కాకు శేశ్వరసమర్చిత సాద 

మొసగి, (శ్రీకాకుళ మేత మవోత్మ్యం చెరింగించిరి. సోమ 

శర్మ యత్యంత (ప మోదంబున దివ్య కే[తమును "జేర 

లోక పవిత్రంబగునట్టి కృష్టాసరిజ్ఞలంబుల (గుంకి చకా 

వ్వాయ సరోవర తీర్ణంబుల దోగుచు శేశవదేవు సంద 
ర్భించి, పరిశుద్ధ మనన్కు_౦ం డై కొన్ని వర్ణంబు లుత్కర్నం 

బుగా నిలచి దేవోవసాన సమయంబున యిం దాదుల 

కందని నిరంతర సంపత్క రం బగునట్టి (శ్రీ విష్ణుసాయుజ్య 

ముం [బాపించె.” 

ఆంధ్ర విష్ణువునకు నంబంధించినంత వరకు వల్లభాభ్యు 

దయమున వర్థితములయిన వెైమూడు. గాథలందలి 

చారి తికాంశముల సమన్యయపరచుచు తశ్హావ్య పీఠికలో 

(శ్రీ కోరాడ రామకృ్ళష్ణయ్యగారు కొన్ని విశేషముల 
నిర్ధారించిరి. ఆం|ధవిష్టువు గంగాతీరమునందుండి 

(శ్రీకాకుళ ఇ్మతమునకు వచ్చెను. ఆత డచ్చట దై వనమా 
నముగా నెంచబడి (పతిస్టింపబడి పూజింపబడెను. మధ్య 

మధ్య ఆ కేతము కృష్ణ వెల్లువలకు నాశన మైపోవ 

(వభువు లుద్దరించిరి. వేరొండు (పొంతమున నున్న [పభు 

వులు, ఆం[ధనాయక దానులు ఈ చేేత్రమును సంద 

ర్భించి అవసరమగునప్పు జెల్ల పునరుద్ధరించి సకలోపచా 
రంబులకు నంసిద్ధ్దులె యుండిరి. 

ఆం|ధుల చరిత్రయందలి యంశముల కివి ఏనూ(తము 

విరుద్ధములుగా లేవు. ఆం (ధులు గంగాతీరమునుండి 

(అహిచ్చ[తపురమునుండి) కృష్టాతీరమునకు వచ్చుట. 

తిరిగి వెళ్ళుట ఎ మరల రాజ్యమును స్థావించుట_ అను 

విషయము లన్నియు పౌరాణిక గాథల రూపమున 

వల్ల భాభ్యు దయ కావ్యము నిరూపించుచున్నదని (శ్రీ 

కోరాడవారు స్పష్టపరచియున్నారు. 
నాటినుండి నేటివరకు ఆం(ధవిమ్టువును సేవించి ధన్యు 

లయిన మవోనుభావు లెందరో కలరు. విజయనగర 

సార్వభౌముడు (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కళింగ బేళవిజిగీషా 
మనీషన్ దండెత్తిపోయి. విజయవాటిం గొన్ని వాస 
రంబు లుండి (శీ కా కుళని"కేతనుం డగు మధుమథను 

నేవింవబోవ స్వప్నమున ఆం|ధజలజా తుడు నతీనమే 

తుడై చిరునవ్వుతోడ (ప్రత్యక్షమై “నేను తెలుగురాయ 
డను, నాకు [పియముగా కృతినిర్మింపు” మని యాన 

తిచ్చెను. 

కృష్ణరాయలకు పూర్వము అచ్చటచ్చట ఈ శత 

(పశంన కానవచ్చుచున్నది. కాకతీయుల శాననము 
లందును, అనంతామాత్యుని భోజరాజీయమునందును, 
(శ్రీకాకుళ | క్రీవారిశతకమునందును, కానుల పురుషో త్త 
ముని ఆం|ధనాయక శతకమునందును, ఆం|ధ విష్ణువు 
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కీ ర్రింపబడియున్నాడడు, కీడాభిరామమున (శ్రీకాకుళము 

నందు జరుగు తిరునాళ్ళ |ప్రశంన కలదు. పురుపో త్తమ 

కవి ఆం[ధనాయకాలయము పూజాపురస్కార ళూన్య మై 

హీనదశయం _ దున్నప్పుడు మిగుల పరితపించి “నుప 

సిద్ధుడు [పత్యతరూపు డగు చెవున కిట్టి విపరీత స్థితి చేకూ 

రుటకుం గినిసి నికోోత్సవము చేయించికొనక చేతగానివాని 

వలె నూరకుంట పతిష్ట కాదనియు, పూర్వపుకీ ర్తి నిలుపు 

కొమ్మనియు నిందాస్తుతులతో ఆం[ధనాయక శతకము 

రచించెను. చల్లపల్లి ( దేవరకోట) (పథువు అంకినీడుగారు 

ఆలయ పునర్నిర్మాణము గావించిరి. ఈ ఊత మెన్ని 

మారు పునర్ని ర్మాణదళల ననుభవించినదో ! ఆం|ధవిష్టువు 

మాత్రము నేటికిని పూజింపబడుచున్నాడు. ఆ కత 

మా వోత్మ్య మట్టిది. “ శ్రీకాకుళము భ క్తలోక చింతా 

మణి, సుకృతాకరము, మవో జే తావతంసంబు.” 

. శె, గో. 

ఆంధ సారస్వత పరిషతు :. ఆంధ సారన్వత 
అంతే 

సంస్కృతుల అభివృద్ధి, అక్షరాస్యతా వ్యాప్తి అను 

ఆదర్శ్భాలతో ఆం|ధ సారస్వశ పరిషత్తు హైదరాబాదు 

నగరమున 1948 సంవత్సరము ము నెల 26 వ కది 

నొడు (శ్ర లోకనంది శంకరనారాయణరావుగారి 

అధ్యవతన స్థాపిత మైనది. ఈ నంస్థ తన ఆద ర్మాల పకా 

రము పనిజేయుట కొరకు ఈ [కింది ఆశయములను 

నిరయించుకొన్నది. 
t9 

1. సభలు, నమ్మేళనములు, సమా వెళములు. 

2. దేశమందలి సారస్వత మును తత్సంబంధమైన 

విశేషములను (గహించి [పకటించుట. 

లి. పారిభాషిక మాండలిక కోళములను సిద్ధపరచుట. 

వ్వ రాష్ట్ర)మందలి ఇతర సారస్వత సంస్థలను జత 

పరచుకొని సారన్వత కృషి. సాగించుట. 

క, సారస్వత పరీక్షలు తెలుగులో జరుపుట. 

6. రచయితలను (పోత్సహించుట. 

7, నంబంధ శాఖలను స్థాపించుట. . 

1946వ సం, పోలీసు చర్యకు పూర్వము హై[దా 

జాదు రాష్ట్రములో ఆంధ సారన్వత సంస్కృత్య భీ 

వృద్దికి చెక్కు (పతిబంధకము లుం డెడిప్. (పతికూల 

పరిస్థితులలో 1948 వరకు ఈ పరిషత్తు పనిచేయ వలసి 

wu ఫీ yy Ch me 

వచ్చినది. ఈసంస్థయొక్క వార్షికోత్సవాలు ఇప్పటి 

వరకు సాదరాబాదు, ఓరుగల్లు, నల్లగొండ, మహాబూబు 

నగరం, తూపురాన్, మంచిర్యాల, అలంపురములలో 

పడు పర్యాయ ములు జరిగినవి, ర 

కోత్సవమునకు భారత ఉపరాష్ట్రాపతి డాక్టర్ నశ్వేపలి 
కు రు య 

రాధాకృష్ణ విద్వన్మణి (పారంభోత్సవము చేసి పరిషత్తును 

ఆశర్వదించిరి. ఇవిగాక పరిషతు జిల్లా నభలుకూడ పలు 

(పాంళాలలో జరిగినవి. ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థకు శ్రీ 

లోకనంది శంకరనారాయణ రావు, కీ.శే. @) సురవరము 

అలంపురము వార్త 

[పతావరెడ్డి, (శ్రీ బుక్జా వేంకటసుబ్బారాయడు, శ) 

ఇల్లిందల రామచం[దరావు, (శ్రీ పరా వేంక చేళ్వర 

రావు, శ) దేవులపల్లి రామానుజరావుగార్లు అధ్యశులుగా 

పని జేసిరి. ఈ సంస్థకు ఇప్పటివరకు కార్యదర్శులుగా పని 

"జేసిన వారు (శ్రీ బూర్గుల రంగనాథ రావు, (శ్రీ విదురు 

వేంకట శేషయ్య, (శ్రీ నూకల నరోత్తమ రెడ్డి, (శ్రీ పులి 

జాల పూనుమ౦ంత రావుగార్లు. 

పరిషత్తు .కార్య[కమములో పరీతల నిర్వహణము 

అతి ముఖ్యమైనది. పోలీసు చర్య తరువాత యీ పరిక్ష 

లకు వేల సంఖ్యాకులుగా అభ్యర్థులు వచ్చుచున్నారు. 

[పాథమిక, మాధ్యమిక, [వవేళ, విశారద అను పరీతలు 

సంవత్సరానికి రెండుపర్యాయములు జరుగును. ఇందులో 

(పవేళ పరీక యందు ఉత్తీర్ణత గాంచిన వారు [పాథమిక 

పాఠశాలలలో ఉపాధ్యాయ పదవిని - ఆకమించుటకు 

అర్హు లుగను, విశారద పరీమయందు ఉ త్రీ ర్లతనొందిన వారు 

సెకండరీ పాఠశాలలలో తెలుగును బోధించుటకు అర్హులు 

గను హైదరాబాదు వభుత్వము వా రుఆ మోదించియుండిరి. 

ఇప్పటి వరకు ఈ పరీక్షలలో నలుబది వేల వరకు అభ్యర్థులు 

పాల్పొనియున్నారు. ఈ పరీశలు (పతిసారి 40 నుండి 

100 కేం్యదాలలో జరుగుచుండును. ఇందులో అధిక 

సంఖ్యాకులై న అభ్యర్థులు వచ్లెటూళ్లలో నివసించువారు; 

పాఠశాలలలో చదువుకొనుఅవకాశములేని వయోజనులు, 

తెలంగాణ జిల్లాలలోని. (వతి వళ్లిటూరికి ఈ పరీక్షలు 

సుపరిచితములు , ఇప్పటివరకు తెలంగాణములోని కొన్ని 

నూర్ల పళ్లెిటూళ్ళలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహింపబిడినవి. 

అందుచేత నే (శీబూర్గుల రామకృష్ణారావు గా: రొకమారు 

పరిషత్తు కృషిని గూర్చి మాట్లాడుచు సూర్యుని వెలుతురు 
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ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 

వలె పరిషత్తు మన రాష్ట్రము నందలి (పతిపల్లెను విజ్ఞాన 

ముచే [పకాళవంతముగావించుచున్నదని శెలిపిరి. “ఆంధ 

పితామవా (శ్రీ మాడపాటి వానుమంత రావుగారు తమ 

ఆం|ధోద్యమ చరిత్రలో పరిషత్తు కృషి ఒక మహోద్య 
మమువలె తెలంగాణమున వ్యాపించుచున్న దని (వాసి 

నారు. పరీకలతోపాటు అక్షరాస్యతా వ్యాప్తికి పరిసత్తు 
కృషిచేయుచున్నది. పోలీనుచర్య తరువాత ఇప్పటివరకు 
పరిషత్తు 114 రా|త్రిపాఠశాలలను జిల్లాలలోని పల్లెటూళ్ల 
యందును, కొ త్తగూ డెము వంటి కార్మిక కేందాలయం 

దును నిర్వహించినది. ఈ పాఠశాలలలో సుమారు ఎనిమిది 

వేల మంది నిరత రాన్యులు అత రాస్యులు గావింపబడిరి. 

వయోజనులను అత రాస్యులను గావించుటకొరకు ఉపా 

ధ్యాయ శిక్షణ శిబిర మొకటి వరివత్తు 1950వ సంవత్స 

రమున నిర్యహించినది. 1951వ సంవత్సరమున ఫి|బవరి 

17వ శేదినుండి 21వ తేది వరకు పరిషత్తు తెలంగాణ 

మున వయోజన విద్యా వారమును జయ పదముగా 

నిర్వహించినది. 1950 లో జబల్చూరులో జరిగిన 

వయోజన విద్యా [ప్రచార గోష్టిలో పరిషత్తు (ప్రతినిధులు 

పాలూని యావద్భారతమున జరుగు వయోజన విద్యా 

(ప్రచార పద్ధతిని ఆకళింపు చేసికొనిరి. తరువాత 195€ వ 

సంవత్సరమున అలవాబాదులో నిర్వహింపబడిన 

వయోజన శికణాలయ మునకు సరివత్తు ఒక కార్యకర్తను 

పంపి శితణము . నిప్పించినది. భారత [వభుత్వమువారు 

మొదటి పంచవర్హ (ప్రణాళిక కింద నిరుద్యోగులకు 

ఉద్యోగము కల్పించు ఉద్దేశముతో ఏర్పాటుచేసిన సాంఘిక 
విద్యా | పణాళిక [కింద | పభుత్వ సహా కారముతో పరిషత్తు 
పైదరాబాదు నగరమున 11 సాంఘిక విద్యా కేంద్రము 

లను రెండు సంవత్సరాలనుండి అత్యంత సామర్థ్య్యముతో 

నిర్వహించుచున్నది. 

పరిషత్తు ఇప్పటివరకు దాదాపు నలుబది (గంశాలను 

(పకటించినది: ఇందులో పండిత సారస్వతము, బాల 

_సారన్వతము, జానపద సాొరస్యతము . చేరియున్నవి. 
పరిష త్తుపచురణము లలో 15 పుస్తకాలు చాల వాజ్మయ 

మునకు చెందినవి కలవు. ఈ పుస్తకాలలో (శ్రీ సన్ని ఛా 

నము నూర్యనారాయణశా స్త్రిగారి నరసభూపాలీయ 

నివరణము ఆం|ధసారస్వత విద్యార్ధులకు పాఠ్య|గంథ 

ముగా విశేపోపకారక ముగానున్నది, పరిషత్తు పచురణము 
లలో స్వర్గీయ (శీ నురవరము (పతావ రెడ్డిగారి ఆంధుల 

సాంఘీక చరిత మనకు స్వాతం|త్య ము వచ్చినప్పటినుండి 

ఇప్పటివరకు విశాలాం|ధమున ఆం|ధభాషలో (ప్రకటిత 

మైన [గంఖాలలో ఉత్తమమైనదిగా ఢిల్లీలోని సాహిత్య 
అకాడమీ వారిచే నిర్ణయింపబడి, కేం|ద|పభుత్వమునుండి 

అయిదు వేల రూపాయల బహుమతి పడసినది. ఇదిగాక 

జానపద వాజ్మయమునకు సంబంధిం చిన (స్ర్రీల రామా 

యణపు పాటలు, పళ్లిపదాలు అను 'వేయి పుటలు గల 

రెండు ఉచ్గ్లంథములను పరిషత్తు [పకటించినది. తెలుగు 

మవోభారతముసె (వొమాణిక పండితులు వాసిన విమర్శ 

నాత్మక వ్యాసాలను సంపు టీకరించి పరిషత్తు పకటించినది. 

(గంఛశాలయోద్యమ వ్యా పికి పరిషత్తు బల మైన 

చేయూతనిచ్చినది. 1952 వ సంవత్సరములో హైదరా. 

బాదు నగరమున జరిగిన అఖిలభారత [(గంథాలయ మవో 

సభా నిర్వహణమునందు ఈ పరిషత్తు యొక్క అధ్య, 

ఉపాధ్యవ, కార్యదర్శులు ఆహ్వాననంఘ కార్యదర్శులుగ 

పని జేసిరి. మాజీ విద్యాశాఖ డై శెక్టరు (శ్రీ సేతు 

మాధవరావుగారు నిర్వహించిన (గం థాల యోద్యమ 

సందర్భమున ఈ వరిషత్తు "రండు లతల తెలుగు పుస్తకా 

లను, విద్యాశాఖ [కిందనున్న పాఠశాలలలో చేర్చుటకు 

పూర్తిగా నహాకరించినది. 
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సాహిత్యముతో పొటు ఇతర కళలను (ప్రచారము 

గావించుటకు పరిషత్తు కషి గావించినది. 1952 అక్టోబరు 

నెలలో నృత్యగాన కళాసాహిత్యములనుగురించి పౌదరా 

బాదాం[ధులకు చక్కని పరిచయము కలుగ జేయుట 

కొరక (శీ నటరాజ రామకృన్ణ గారిని అవ్వోనించి 

నగరమందు పలుచోట్ల _ నాట్యకళా |పదర్శనాలను 
వర్చాటు చేసినది. _ 1955 వ సంవత్సరము సెస్టెంబరు 

నెలలో తెలంగాణచితకారుడై న (క్రీ కొండప లి శేషగిరి 
| pa ౧ 

రావు చిత్రించిన చితముల పదర్శన మును పాద రాబాదు 

నగరమున వర్చాటుగావించినది. ఈ |ప్రదర్శనమునకు 

అప్పటి హైదరాబాదు ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ బూర్గుల 
రామకృష్ణారావుగారు (పొరంభోత్సవము గావించిరి. 

మన 'రాష్ట్రమునందభి వివిధ వైజ్ఞానిక కార్య కమా 
లలో పరిషత్తు సహాకరించుచున్నది. 1950 వ నవంబరు 



ంస్థల నవా కార 

ముతో పైదరాబాదు నగరమున పరిషత్తు సంస్కృతి 

సంగ మోత్సవమును నిర్వహించినది. 1051 వ మార్చి 

“నెలలో ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలభారత సంస్కృతి సంగ 

మోత్సవములో పరిషత్తు పాల్లొనినది. హైదరాబాదు 

నందలి సర్వకళాళాలా యాజమాన్య మున (పతి సంవత్స 

రము జరుగు ఆం| ధాభ్యుద యోత్సచాలకు పరిషత్తు 

యథాళ క్రి నహాయ నహశకారముల నిచ్చు చున్నడి. 

లకుణరాయ పరిశోధక మండలి కార్యకలాపాలను పరి 

మత్తు పునరుజ్జీవింప చేసినది. తెలంగాణ రచయితల సంఘ 

స్థాపనకు ఇది దోవాదముగావించి తెలంగాణ[గం థాలయ 

సంఘ కార్యాలయ మునకు వనతి కల్పించినది. 

పరిషత్తు రాష్ట్రములో అనేక సారన్వత సభలను నిర్వ 

హించి ఉత్తమ కవి. పండితుల నావ్వోనించి సన్మానించి 

నది. (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖరళర్మ, (శీ మునిమాణిక్యం 

ర "నెలలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక సాహిాక్రీ 
a 

నరసింహారావు, (శ్రీ పింగళి లత్మీ కాంతము, (శ్రీ నేల 

టూరి వెంకటరమణయ్య, (శ్ర గడియారం వేంకట 

శేషశా స్త్రీ, (శ్రీ తల్లావర్సుల శివశంకరస్యామి, శ) విశ్వ 

నాథ సత్యనారాయణ, (శ్రీ నండూరి బంగారయ్య, శ్రీ) 

వేదాల తిరువేంగాళా చార్యులు, శ) వెంపరాల సూర్య 

నారాయణశా స్త్రీ, (శ కురుగంటి సీతారామయ్య, (శ్రీ 

కేశ వపంతుల నరసింహశాస్త్రి మొదలయిన కవిపండితుల 

నావ్వోనించి సాహిత్య, చారిత్రక, వై జ్ఞూనికోపన్యాస 

ముల నిప్పింఛినది. 1955 వ సంవత్సరమున పరిషత్తు 

తెలుగు భారత మహోత్సవాలను వారమురోజులు దిగ్వి 

జయముగా నిర్వహించినది. కేంద సంస్థవలెనే పరిషత్తు 

యొక్క శాఖలుగూడ వార్షి కోత్సవాలను, సాహిత్య 

సభలను జరుపుచున్న వి. ఓరుగల్లు, నిజామాబాదు, బాపట్ల 

బొంజాయి, ఆలూరు, ఇభరాం పట్నము మొదలయిన 

పరిషత్తు శాఖలు ేర్కొనదగియున్నవి. కీ. శ. చెళ్ళపిళ్ళ 

వేంకటశా(స్త్రగారి ఆస్థానకవి బిరుద [పదానసభలో పరి 

షత్తు పాల్గొని రజతక మలము సమర్చించినది. 

పోలీనుచర్య తరువాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యా 

లయము నందలి యా పణాళికలో [పజల మాతృభాష 

లను నిర్భంధ పఠనీయములనుగా జేయించుటకు పరి 

మత్తు గట్టి కృషి గావించి కొంతవరకు విజయము పొంది 
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రు 

లకు విశ్వవిద్యాలయ పట్టథ[దులతో నమాన వేతన ముల 

నిప్పించుటకు, హైన్క్కూలు తరగతులలోకూడ మాత్మ 
మ్ ల 

భాషలద్వారమున విద్యాబోధనము చేయించుటకును, 

పోలీనుచర్య జరిగిన వెంటనే పరిషత 

అత పొందినది, ఇందుకొరక_ 

భ|దుడుగారి నాయకత్వమున |₹ యం. నానుమంత రావు 

నాయుడు, “ఆంధ పితామహా” (శ్రీ మాడపాటి వాను 

మంతరావు పంతులు, (శ్రీ యన్. నరోత్తమరెడ్డి (శ) 

దేవులపల్లి రామానుజరావుగార్లతో కూడిన రాయబార 

వర్గము ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యయని, 

విద్యాశాభామం|క్రిని కలిసికొని నివేదికలు సమర్పించి, . 

(పశంననీయ మైన కృషిగావించినది. 1951 వ నంవ 

తృరము రాష్ట్రపతి రా జేంద(పసాద్ పాదరాబాదు 

వచ్చినప్పుడు పరిషత్తు (పతినిధఘులు వారిని సందర్శించి 

పరిషత్తు కృషిని ని వేడించిరి. 

పరిషత్తునకు హైదరాబాదు (పభుత్వము వారు నగర 

మందు బొగ్గులకుంటలో 1800 చ. గజాల వనతీకల 

భూమిని ఉచితముగా నిచ్చిరి. ఈ భూమిలో పరిషత్తు 

కార్యాలయముకొరకు సొంతభ వనమును కట్టుకొన్నది. 

వరివత్తుకు నాలుగు సంవత్సరాలనుండి పాదరాజాదు 

[పభుత్వముచే ఆర్థిక సవాయములభించుచున్నది. ఈనాడు 

పరిషత్తు శెలుగుదేశములో సుస్థిరమైయున్న సంస్థలలొ 

లెక్క పెట్ట దగినదిగా అభివృద్ధినొందియున్నది. 

య్య 

ర్ట ఘీ ఆం[ధ సాహిత్యపరిషత్తు కా ఆంధ. హిత్య 

పరిషత్తు 1911 సంవత్సరము మే నెల 12 వ శేదిన చెన్న 

పురమున నెలకొల్పబ డెను. [శీ జయంతి రామయ్యపంతులు 

గారు ఆం(ధభామా వాబ్బయాభివృద్ధిక్త యొక నంభఘ 

మేర్పరచుట యుక్తమని పీఠికా పురాధీశ్వరులగు (క్ర) 

మవోరాజా రావు వేంకట కుమార మహిపతి సూర్యా 

రావుగారికి చెన్న పురమున 

నుండుటవలన నచ్చటనున్న కందుకూరి వీశేశలింగము 

వేదము  వేంకటరాయశాస్త్రిగారు, 

విన్న వింవగా వా రప్పుడు 

పంతులుగారు, 

కొమజ్ఞాజు లత్మణరా వుగారు, వావిలికొలను సుబ్బారావు 
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ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు 

గారు, మొక్క వాటి సుబ్బారాయడు గారు, చెన్నా పెగడ 

భానుమూ_ర్డిగారు మొదలగు పెద్దలతో నాలోచించి 

1911 నం. మేనెల 12 వ తేదిన చెన్నపురమున నొక 

నభ నేర్చాటు చేసిరి. ఆసభకు (4), మహారాజా వారధ్యతత 

వహించిరి. ఆ నభలో ఈ పరివత్తు స్థాపింపబ డెను, వంగీయ 

సాహిత్య పరిషన్నామమునుబట్టి ఈనంఘమునకు “ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్తు” అని నామకరణము గావింపబడెను. 

“దేశభాషలందు తెనుగు లెస్స” అను వాక్యము పరివ 

దుద్రేశ నూచక సంగహవాక్యము. (Motto) గను, 

సరస్వతీ విగవాము పరివల్లాంఛనము (Crest) గను, 

(గహింవబ డెను, 

నాటినుండి నేటివరకు పరిషత్తు తన యాశయముల 

నిర్వహించుటక్షై నిరంతరకృషి సల్పు చున్నది. 

వరిషదాశయములలో [పథాన మైనవి : 

1, తెలుగుభావకు సర్భంక షమగు నొక నిఘంటువును 

రచించి [వకటించుట, 

లి, సజాతీయేతర భావలతో గల సాదృశ్యము నిరూ 

పిందుచు నొక వ్యాకరణము రచించుట. 

కి. పారిభాషికపదములను నిర్ణయించి వివరించు శబ్ద 

కోళశమును నంతరించుట. 

4. తెలుగుదేశము యొక్కయు, [పజల యొక్కయు 

చర్మితమును రచించుట. 

5. తెలుగుఖాపకును, వా బ్బయమునకును సంబంధిం 

చిన విషయ ములనుచర్చించు నొకవతికను [పకటించుట. 

6. మ్ముదితాముదిత [గంథములతో నొక పున్లక 

భాండాగారమును నెలకొల్ప్చుట. 

7. తెలుగు సాహిత్యమున పరీకులు గావించి పారితోపి. 

కాదు లొనగుట, 

8. ఆంధ భాషా వాజ్మయ ముల అభివృద్దికి ఉపకరించు 

నన్నివనులు చేయుట. 

పరిష[త్సథమ వార్షికమహోనసభ 1912 వ సంవత్స 

రము వపియల్ 6, ' వ శేదులలో చెన్నపురియందు 
జరిగను. నాటినుండి (పతి సంవత్సరము వార్షికమవో 

సభలు అచ్చటచ్చట జరుగుచున్నవి, 

బీవాధ్యతులగు (శ్రీ పిళాపురము మవోరాజావారు 

భరించి నిఘంటుని ర్మాణమును పూర్తి గావించిరి, పన్తు 

శము 4 సంపుటములు మాత్రము ము దితములయినవి. 

తక్కిన సంపుటములు ము దణమునందున్నవి. 

_ “ఆంధ సాహిత్య పరిషత్చ త్తి)క” అనుపేర నీ పరి 
షత్తునకు అనుబంధముగ ఆం|ధభాపూ ఆః వాజ్మయ, చరి 

[తములను చర్చించు పతీక యొకటి వెలువడుచున్నది. 

ఈ పత్రిక శెండుమాసముల కొకమారు వెలువడు 

చున్నది. ఆం|ధ్రభాషా కోవిదులందరు దీనికి వ్యాసముల 

నంవుచుందురు. 

ఈ పరిషత్తున కొక గొప్ప పుస్తక భాండాగారము 

గలదు. ఇందు ముదితములైన [గంథ ములు పది వేలున్న వి. 

ఈ భాండాగారమునందలి వి శవ మేమనిన-అము దితము 

అయిన తాళప త గంథ ములు, కాగితపు బతులు దాదాపు 

ఆరువేలు గలవు: ఆం|ధలోక మెరుగని అపూర్వ గంథము 

లెన్నియో ఇందు గలవు. ఆంధవాజ్బయ పరిశోధకుల 
కీ భాండాగారము వెన్నిధియని చెప్పవచ్చును. విశ్వవిద్యా 
లయములనుండి అంధభాషా పరికోధకులగు విద్యార్థు 

లిచటి పరికరములను వినియోగించుకొనుచున్నారు. 

ఇ య్యము[దిత పున్తకభాండాగారమునుండి పరిషత్తు 

తన పత్తి)కా ముఖమున డెబ్బది అపూర్వ్యగంథముల 

పరిషత్తు |పకటించు సూర్య 'రాయాం|ధ నిఘంటు 

నిర్మాణమునకగు వ్యయమంతయు పరిషత్తునకు యావ 
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నాం|ధలోకమున కందిచ్చినది. 

1. కవిజనాశయము _ వేములవాడ భీమకవి. 

. శివర్మాతిమావోత్మ రము - (శ్రీనాథ మవోకవి, 

. శివత _త్త్యసారము య వండితా రాధ్యుడు. 

. విపనారాయణ చరితము - చదలవాడ మల్లన, 

. బాలనరన్వతీయము _ బాలసరన్వతి. 

. శివలీలా విలానము-నిళ్ళం క కొమ్మ నామాత్యుడు. 

: (మొదలగునవి) 

(పొచీన శాామళిలాశాసనములు శ్రిరి విమర్శన పూర్వ 

కముగా పరిషత్స _త్తి)కయందు [పకటింపబడినవి. ఇందు 

శానన |పతిబింబములుకూడ గలవు. ఇవి ఆంధ దేశ చరిత 

మున కెంతయు నువయోగించునవి. వివిధపాఠ భేదము 

లతో శీ కాళవా సీ మాహాత్మ్యము, పారిజాళాపవార 

ణము, (క్రీడాభిరామము, ఫీమేళ్యరపురాణము మొదలగు 

(గంథములు ము|దణమునకు సిద్ధముగానున్న వి. 



ఇంకను పరిషత్తు చేయవలసిన భాషా సేవయెొంతయు 

గలదు. నజాతీయేతర భావలతో సాదృళ్యమును నిరూ 

పించు నొక వ్యాక రణమును రచించుట, పారిభాషిక 

నిఘంటురచనము మొదలగు పరిషత యోజన ములు 

సాఫల్యము నొందవలసి యున్నవి. 

చ. స. శా. 

ఆంధ్ర సినిమా పరిశమ:-పర్మిశమలలో సినిమా 

పరి శమ పడవది. [ప్రపంచములో చితనిర్మాణము చేసెడు 

దేశాలలో హిందూదేశము మూడవ స్థానమును సంపా 

దించుకొన్నది. మొన్న మొన్నటి వరకును అమెరికాకు 

తరువాతిదగానే ఉండెడిది. కాని ఆ రెండవ స్థానమును 

జపాను సంపాదించుకొనుటవల్ల మూడవ స్థానమునకు 

మారవలసివచ్చినది. 

మూగచిత్రాల నిర్మాణదళ : 1908 వ సంవత్సరమున 

“కీస్తు జీవితము అను చలనచిత్రము మొదటిసారిగా 

హిందూదేశీయులు చూవినారు. అప్పటినుండి 1910 

వరకు ఇతర దేశపు చితములు చూపుచు వచ్చినారు. 

1911 నాటికి “రాజదర్బారు” అను చితమును, తొలిగా 

హిందూ దేశీయులు నిర్మించినారు. 1918లో దుస్టిరాజ 

గోవిందఫాల్కే అను నాయన “హారిళ్చం[ ద" చలనచిితము 

నిర్మించినాడు. 

మ దాసులో రఘుపతి వెంకయ్య గారు “గెయిటీ? 

టాకీసు మొట్టమొదట కట్టించినారు. ఇదే తెలుగువారి 

మొదటిసినిమా వోలు. ఆ తరువాత ఆయనే గ్గోబు(ఇప్పటి 

రాక్సి), (కౌను థియేటర్లు కట్టించినాడు. ఈ సినిమా 

హోలులవల్ల మంచి లాభాలు రాసాగినవి. అందువలన 

ఆయన కుమారుడై న సూర్య పకాళరావును (ఆర్ .యస్. 

[పాక్ ) సినిమా సాం శేతిక విద్యను నేర్చుకొని రమ్మని 

వోలివుడ్డుకు పంపినాడు, [వకాళ్ వోలివుడ్డులో సిసిల్ 

బి. డి, మిల్లీ దగ్గర శికణమును వడసీనాడు. సినిమా 

సాంకేతిక జ్ఞానమును సాకల్యముగ (గహించినాడు. 

' మెటోగోల్ల్విన్ మేయర్చు* చితములో ఒక వేషము 

గూడ వేసినాడు. 

శీ) వ్రకాళ్ స్వదేశమునకు వచ్చినతరువాత 1928 లో 

“థీష్మ అనెడు చ్మిత్రమును నిర్మించినాడు. అది విజయ 

వంతముగా ఆడినది. ఇతడు “స్టార్ ఆఫ్ యీాస్టు ఫిల్ము 
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కంవెని” అను పేరుతో ఒక శిల్పగృహము (స్టూడియోను 

1926 లో నిర్మించినాడు. ఇతనితో భాగస్వామిగా 

మ[దాసువాసిమైన ఆర్. చేరినా డు. 

“జనరల్ పిక్చరు కార్పొరేషన్” అనెడు సంస్థను 

స్థాపించి, వీరిరువురు చితాలు దీయ దొరకొన్నారు. ఆర్ . 

యస్, [(పకాశ్ “గ జేంద మోక్షముి, “నందనారు, అను 

చితాలను కీపినాడు. 19027 నాటికి నారాయణ ఇతర 

దేశములకు వెళ్లి, పర్మిశమను గూర్చి తెలిసికొని తిరిగి 

నారాయణ 

. వచ్చినాడు. వచ్చిన వెంటనే అతడు |చౌపదీ వస్తవ 

హరణముి, కీచక వధ' తీసినాడు. 

1929 లో ఏలూరు వా న్తవ్యులయిన (శ్రీ మోతే 

నారాయణరావు గారు “ గ్యారంటి ఫిలుమ్బు ” అనెడు 

సంస్థను స్థాపించి, ఆర్ . యస్. [ప్రకాశ్ను దర్శకునిగా 

నియమించుకొని, “కన్యకా పరమేశ్యరి*' అనెడు చిత 

మును దీసినారు. జనరల్ పిక్చరు కార్పొ రేషన్లో (శ్రీ) 

వె. వి. రావు శిల్పి (ఆరిన), దర్శకుడుగా, నటుడుగా 

నుండెను, వీరి ఛాయ్యాగావాకుడుగా ( కెమేరా మేన్ ) 

జితిన్ బెనర్జి వనిచేసెను. 

మ(దాసులో నిట్లుండగా, (శ్రీ హెచ్. యం. శెడ్డిగారు 

బొంబాయి, కొల్తాపూరులలో మూగ చి శాలు తీయ 

సాగిరి. (పకాశ్ గారి దగ్గరనున్న ఫోటో|గాఫరు రంగయ్య 

తోడ్పాటుతో శ్రీని. పుల్లయ్య గారు “మార్క ౦ జేయ”! 

వీసినారు. దీనిలో పుల్లయ్య గానే యముని పాత వహిం 

చీనారు. 

ఆనాటి చిత్ర పరిిశమ, చిత నిర్మాణములను గూర్చి 

తలచుకొనినచో నవ్వుగా నుండును. ఆ రోజులలో చత 

నిర్మాణశాలలు పెద్ద భవనముల ఆవరణములలో నుండు 

చుండెను, ఈ రోజులలో వలె 'సెట్సు వేసేవారు కాదు, 

నాటకాలలో వలె తెరలు ఉపయోగించెడువారు. నటీ 

నటులను ఆంగ్లోయిండియనుల నుండి, వేళ్యల నుండి 

ఎన్నుకొనెడువారు. ఒక చిితమునకు నిర్మాణ వ్యయము 

పదునై దువేల నుండి ఇరువది వేల వరకు ఉండుచుం డెను. 

ఒకొ్కాక చితమునకు మూడు అచ్చు [పతులు ((పింట్లు) 

మాత మే త్రీధెడివారు. అవి నూటయేబది సార్లు ఉపయో 

గించగా చే నిరుపయోగమయి పోవుచుండెను. పంపక చారు 

( డిస్ట్రిబ్యూటరు ) అనువాడు ఆరోజలలో లేనేలేడు. 



ఆంధ్ర సినిమా పరిశ్రమ 

నిర్మాకే తన చిత్రమును _ ఆడించుకొనవలని వచ్చు 

చుం డెను. 

1927 వ సంవత్సరము నాటికి హిందూదేళపు మొ త్త 

మునకు 156 సినిమా [పదర్శనశాలలు మాత మే యుం 

డెను. అయి తే,మ| చాసునగరములో మొతము 9 సినిమా 

శాల లుండెను. ఈ సినిమాశాలలలో ఇతర దేళ చిత్రములే 

ఎక్కువగా ఆడెడువారు, ఆ చిత్రములలో సాహసము, 

'దెబ్బలాటలు ఉన్న చితములు వచ్చుటయు, (ప్రజలు 

ఆనందించుటయు. జరుగజొచ్చిను. అందుచే మనవారు 

పురాణ కథలతోబాటు రాజపుత్రుల చరితలు, సాహానము 

చెబ్బలాటలు కల చి|తాలు తీయసాగిరి. 

చిత్రాలు మూగవి యగుటచే, భావ లేకపోవుటచె 

చిత్రముతోపాటు ఒక వ్యాఖ్యాతను పంవిడువారు. 

అతడు తన చాక్చటిమను, వోన్య ధోరణిని ఉపయోగించి 

కథ చెప్పి, _చైతకులను తన్మయులను చేనెడువాడు. 

కొన్నాళ్లు గడిచిన తరువాత వాద్య గోష్టిని గూడ 

చితముతో పాటు పంపవలసివచ్చినది. అంతియే గాక, 

(పేమకులను ఆకర్షి ంచుటకు బహుమానములు, టిశెట్ 

సంఖ్యకు ఇచ్చుచుం డెడువారు. పిల్లలకు బొమ్మలు పంచి 

చెట్టుచుండువారు. ఒకొక పట్టణములో “రెంథు సినిమొ 

(ప్రదర్శనశాలలు ఉండుచుం డెను. అక్కడ పోటీ తప్పని 

సరిగా పర్పడుచుంజెను. ఆ పోటీలో టికెట్టు ధర కానీ 

వరకు కూడ తగ్గించెడువారు. 

1928 నుండి 198 1వరకు లాభములు తగ్గుముఖము 

కాజొచ్చెను. నాటక సంఘము లుండుటచే నాటకాల 

(పాముఖ్యము ఎక్కువయినది. ఆ నాటకాలముందు 

ఈ మూగ చలన. చితములు తట్టుకోలేక పోయినవి. 

అందుకై నిర్మాతలు మరియొక [కొత్త ఆకర్షణమునుచిత 

ముతో పాటు సమకూూర్చవలసివచ్చినది. అందుకై వారు 

భిఖావతి వంటి ఆనాటి సినిమారంగపు నాట్యక త్తెలను 

గూడ చత్రముతో పాటు పంపెడువారు, చితముతో 

పాటు వీరి నాట్యము శెండవవిషయముగా ఉండుచుండె 

డిది. దానితో మళ్ళీ (పేకకుల సంఖ్య పెరుగ మొదలు 

"పెట్టినది. ' 

వాక్చిత్రముల దశ (18811088) ; ఖాన్ బహదూరు 

అర్లేషీర్ ఇరాని యనువాడు"* ఇంపీరియల్ కంపెని” అను 

జ్పీరుతో ఒక సంస్థను బొంబాయిలో స్థా పి ౧చెను, 

“ఆలమ్ ఆరా” అను చితమును 14-8.1981వ నాటికి 

హాందీలో వెలువరించెను. ఆ సంవత్సరములోనే (1981 

పాచ్.యం. శెడ్డిగారి దర్శకత్వమున * (పన్లోద ” అను 

వాక్చిితమును తెలుగులో బొంబాయిలో తీసినారు. 

ఇదియే మొదటి తెలుగు వాక్చిత్రము. 

1982 లో 2, 1988 లో 6 వాక్చితములు తయా 

రయినవి. మొట్టమొదటి నటకులలో యడవల్లి నూర్య 

నారాయణగారు, సురభి కమలాబాయిగారు ముఖ్య 

ముగా బేర్కూనదగినవారు. 

ఇంతవరకు తెలుగు పెట్టుబడిదారులు లేరు. అందరును 

బొంబాయి, కలకత్తాలవారే. నటీనటులు మాతము 

తెలుగువారు, చితము లన్నియు పురాణకథలకు నంబం 

ధించిన వే. హిందూస్థానీ సంస్థలు తెలుగువారి మేథా 

శక్తిని ఉపయోగించుకొని లాభములు నంపాదించుకొను 

చుండిరి. 

ఇప్పటికి, తెలుగువారు సినిమాలవి మోజువడినారు. 

కాని, వీరు సాం శేతిక, వ్యా పారిక మర్మములు కనిపెట్ట 

వలెనని మాతము ముందుకు రాలేకపోయినారు. ఈ 

కాలములో చిత్రనిర్మాణ వ్యయము ముప్పదివేలు 

మొదలు నలుబదివేల రూపాయలనరకు ఉండుచుం జెను. 

నటీనటులకు [ప్రయాణ వ్యయ ములు, ఇతర వ్యయములు 

మా(తమే గిట్టుచుం డెను. వీరందరిని సమకూన్చెడు (పతి 

నిధులకు కమీషను డబ్బులు గిట్టుచుం డెడివి. కవిశలో 

కూడ కేవలము నాటకాలను కుదించి చి తీకరించుటయే 

జరుగుచుం డెను. కవులలోగూడ సాం శేతిక విజ్ఞానము 

లేకపోవుటచే నాటకాలపద్దతిలో నే మాటలు (వాయు 

చుండిరి. శబ్దగ్రహణములో మాటలు సరిగా వినపడ వే'మో 

అని అసహాజముగా, మెల్లిగా విడివిడిగా పలికెడువారు. 

ఇంతవరకు తెలుగుదేశ మునుండి నిర్మాతగా ఎవరును 

ముందుకు రాలేదు. ఉన్న దర్శ్గకులయినను (వేళ్ళమీద 

లెక్క పెట్టగలిగినంతమంటే ! తెలుగువారిలో సాంకేతిక 

శిక్షణాము పొందవలయునను కోరికగలవారు తక్టువమందే 

ఉండిరీ. |పదర్శన శాలల విషయము చూచినచో అ'ధైలకు 

తెచ్చిన సినిమా పరికరా లగుటవలన లాభాలు అంతంత 

మాతముగా నుండుచుండెడివి. పంపక సంస్థ ఒక్క మైనను 
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తెలుగువారిది లేదు. ఇది వాక్స్చి[త నిర్మాణమునందలి 

తొలి దశ. 
19584. ] 995: ఈ కాలము తొలిదళలో రెండవభాగము. 

చరిత్రలో |పాతరాతియుగము, [కొ త్తరాతియుగము 

అన్నట్లు ఇది ఒక భాగముగా నున్నది. 

1984 వ సంవత్సరమునందు. బందరులోని చిత పద 
ర్శనశాల అధిపతియైన (ఏపి. వి. చాను, (శ్రీ చల్లపల్లి 
రాజావారు, మ్మదానులోని జి. డి. స్వామి, ఎం. టి. 

రాజన్, జి. పి. పొర్ధసారథిగార్లతో చేరి, “వేల్ సికృర్చు” 
అను చితనిర్భాణళాలను నిర్మించినారు. దీనివలన ఈశాల 

యొక్క వచ్చినవి. 
తెలుగువారు చిత నిర్మాణములో భాగస్థులయినారు. 

చి శాల నిడివి 17 వేల నుండి 18 వేల అడుగులవరకు 

నుండెడిది. దతీణ భారతమున 'వేల్ పిక్చర్సు' చిత 

శాలలో మొదటిసారిగా నిర్మించిన కెలుగుచిత్రము సీతా 

నిర్మాతలకు మంచిలాభాలు 

కల్యాణము, 

నూతనముగా తీయబడిన చితములలో పాట లెక్కు 

వగా నుండెడివి. ఈనాటి నాటకాలలో 

పద్యాలు చద వెదరు అన్నట్లు, ఆరోజులలో “ఇన్ని పాట 

లున్నవి” అని (పచారము చేయుచుండువారు. ఆరు 

అచ్చుపతులు తయారుచేయుచుండిరి. | వెస్ షోలు ఇచ్చెడు 

వారు. దానికై భోజనాదులతోసవో "పెద్ద వివావాపు 

తంతువల నడిపెడువారు, చితనిర్మాణ వ్యయము లీవ్ 

వేలు మొదలు 75 వేల వరకు పెరిగిపోయినది. చిళాలు 

వారాల తరబడి అడి, చిత పదర్శకులకు మంచిలాభాలు 

తెచ్చి -పెట్టసాగినవి, (పదర్శనశాలల నిర్మాణము ఎక్కు 

వయినది. (సతీ [కొత్తచితము తమ [పదర్శనశాలల శే 

తెప్పించుకొనవలయునను కోరికతో చితనిర్మాతలకు 

“ఇన్నివందల 

డబ్బు ముందుగానే యివ్వసాగించిరి. ఇంతలోనే మంగ , 
రాజుగారు *శ్వాలిటీపికృర్సు” అను -వీరుతో 19కిర్ సం. 

లోనే ఒక పంపకపు సంస్థను విశాఖవట్టణ ములో 

స్థాపించినారు. 

ఈ సంవత్సరముననే “మ్మ దాస్ ఫిలిం లీగ్” అను 

సంఘమును స్థాపించి బాలెట్ను నడప సాగించినారు, 

తెరమీద ముద్దులు పనికిరావనే విషయమును ఢిల్లీలో 

శాసనసభ వారు చర్చించినారు. 
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ఆనాటి కృహ్లాప।త్రికకు వడర్రమన్నాటి కుటుంబరావు 

మేనేజరుగా నుండెను. అతడు కృమాపత్రికలో చితా 

లను గూర్చి విమర్శలు వాయ మొదలు పెట్టి నాడు, 

దానితో తెలుగు [ప్రముఖ పకికలలోను సినిమాలక 

ఒక పుట శకేటాయించికి. అందు సినిమాలను గూర్చిన 

రచనలు వెలువడుచు వచ్చినవి. 

19056._1940 : 1986లో దకిణదేశమున చిత 
నిర్మాణళాల యున్నను, చితనిర్మాణము చాలవరకు 

ఉత్తర హిందూస్థానములో నె జరిగినది. చిన్నపిల్లల కై 

(ధువ, అనసూయ అను చిత్రములను సి పుల్ల య్యగారు 

నిర్మించిరి. పిదప “(పేమవిజయ” మను మొదటి సాంఘిక 
చితము వెలువడినది. జెజవాడలోని వ్యాప్తారన్థుల 

సంఫఘమువారు ఒక నిర్మాణసంస్థను, పంపకపు సంస్థను 

సరస్వతీటాకీస్ అనుపేర నెలకొల్పినారు. డానికి పొశేవ భి 
శేషయ్య ముఖ్యుడు. 

సర్కారులనుండి పెట్టుబడిదారులు ముందుకు రాసాగి 

నారు. ఇటు నెల్లూరునుండి కొందరు పెట్టుబడిదారులు, 

నిర్మాతలు వచ్చినారు. చానితో పోటి | పారంభ మైనది. 
తెలుగు పెట్టుబడిదారులు చి తనిర్మాణ శాలయొక్క 

ఉపయోగమును గుర్తించినారు. దాని [పతిఫలముగానే 
నిడమర్తి సోదరుల దుర్లాసినీటోను రాజమం; డిలో 

నిర్మాణమయినది. ఆ దుగ్గాసినీటోనునే సి పుల్ల య్యగారు 

కౌలుకు తీసికొని “ఆం|ఛాటాకీను” అను సరువెట్టి చిత్ర 
నిర్మాణము సాగించినారు. క్వాలిటీ పిక్చర్చు అనునది 

పూర్ణా పిక్చర్సు అనుపేర బెజవాడకు మార్చబడినది. 

ఈ కాలము సినిమా పరిశ్రమకు ఉచ్చదళ యని చెప్ప 

వచ్చును. సాంఘీక చి|త్రములకు, అందులోను సమస్యా 

చి[తములకు మం చిలాభ మున్నదని “మాలపిల్ల ” చితము 

నుండి నిర్మాతలు [గహించినారు. జాతీయాభ్యుదయ 

సందేశ చి|తాలు వెలువడిన కాలము అది. 

మ|చదానులో “జయా ఫిలిమ్బు” అనెడు ఆం(ధుల 

చిత్రనిర్మాణశాల యొక్క. నిర్మాణము జరిగినది. విశాఖ 

పట్టణములో “ఆం| ధాసినీటోన్ * అనెడు మరొక 

స్టూడియో నిర్మాణము జరిగినది. తమిళ చితములో 

నటించిన ఆంధుడగు చె_.వి. రావును ఫిలిం బా లెట్ 

గౌరవించినది. మద్యపాన నిర్మూలనమునకు దోవాద 



ఆంధ్ర సినిమా పరిశ్రమ 

మిచ్చెడు గృవాలత్మి యను సాంఘికచ్చిత్రమును, మొదటి 

జానపద చి్మితమగు గులేబ కావలియు నిర్మితములయినవి. 

వ్యా వవారిక భాషను పురాణచి[తములో ఉపయోగించి 

పుల్ల య్యగారు “మోహినీభస్మాసుర”అను చిత్రమును 

నద్ధపర టారు. 

శారదా రాయలసీమ స్టూడియో నిర్మాణము జరిగి, 

పురిటిలోనె సంధిగొట్టిపోయినది. 

సినిమా టికట్లవై |పభుత్వము వినోదపు వన్ను విధించినది. 
సాంఘీక చితాలు ఎక్కువగా వచ్చినవి. తారల గిరాకీ 

కారణముగా చిత నిర్మాణ వ్యయము లక రూపాయల 

వరకు “పెరిగినది. 1989 లో “పెట్టుబడి చాలినంత లేని 

ల్భు ఏర్పడి పెక్కు అగచాట్లపాలయినవి. కొన్ని 

సంస్థలు కాలగర్భములో లీనమైపోయినవి. సినిమా ఒక 
వ్యాపారము కాదు. అందులో మోన మెక్కువకలదు 

అనెడు భావము (ప్రజలలో (పబలినది. దానితో "పెట్టుబడి 

దారులు వెనుకకు తగ్గినారు, 

1940 లో “బారిష్టరు పార్వతీశం” అను (ప్రఖ్యాత 

నవలను అనుసరించి, సంపూర్ణ వోస్యచిత నిర్మాణము 

జరిగినది. “చండిక”, “కాలచ కము” అను రెండు 

చారి[తక చి|తాలు వెలువడినవి. 

యుద్దము సినిమా పర్శిశమవ్లై చెబ్బతీయసాగినది. 
ముడిఫిల్ను కొరత ఏర్పడినది. యుద్ద నిధులకయి చితాలు 

ఆడవలసివచ్చినది. యుద్ధ్మపచార చిత్రములను తీయుడని 
(ప్రభుత్వము నిర్మాతలను కోరినది. కర్మశాలా చట్టము 

సినిమాలకు వర్తింపచేయబడినది. ఆపశకేటర్లకు అనుమతి 
పత్రము (లైసెన్సు) ఉండవలెనని, అది పరీకించి 
యి వ్య్వబడునని (పభుత్వము శాసించినది, 

చ| తాలకుగూడ లాభొలు సరిగా రాలేదు. పేబాకు 

పద్ధతి వచ్చినది. ఇది చిత్రమునకు ఎంతో మేలుచేసినది. 
ఇంతవరకు పాటను చితీకరించుటగూడ మాటలను శబ్ద 

(గవాణము చేసినట్టు చేసెడివారు. సెటుమీదశే వాద్య 
లు రు 

గో స్టికూడ ఉండెడిది, అయితే వాద్యగోప్టికి ఒక మెకు, 

నటునకు మరొక మైకు పెట్టి శబ్ద గాహకుడు సంయోగ 

పరచెడువాడు, పరుాత్తుచు, పాడుటకు 

వీలుంజెడిదికాదు. అంతేగాక, నటులే పాడవలసివచ్చు 

చుండెను. అందరు నటులును పాడగలవారుగా నుండరు 

అయితే, 

622 

1-8.1989 నుండి 

కదా! ఉన్నను నంగీతముమీద దృష్టి యుంచినపుడు 

నటనకు, నటనమీద దృష్టి యుంచినపుడు పాటకు లోపము 

జరుగుచుం జెడిది. ఈ యిబ్బందులన్నియు ఈ 1040 

నుండి తీరిపోయినవి. 

ఈ కాలము నాటికి . తెలుగులో సినిమా ప|కికయే 

లేదు, (శ్రీ ఇంటూరి వేంకశుశ్యరరావు “చిత్రకళ” అను 

"పేరుతో ఒక మాన పత్రికను ఆరంభించెను. 
తెలుగు సినిమా పత్రికలలో మొదటిది. 

10411042: 1941 లో వెలువడిన చితములలో 
అనునది మొదటి డాక్యుమెంటరీ 

చిత్రము. ఈ సంవత్సరమున చి త్రపరి[శమ యుద్ధము 

వలన పెద్ద దెబ్బ తిన్నది. పెటోలు దొరకుట "క్ట 
మెనది. ముడి ఫిలుము లభించుట కూడ కష్టమయ్యెను, 

సినిమా పరికరముల విషయములో [పభుత్వము ఎక్కువ 

ఆంక్షలు పెట్టినది. (పతి వస్తువు యొక్క ధర పెరిగి 

పోయినది. బర్మా, మలయా రాష్ట్ర) ములను జపాను పట్టు 

కొనుటచే, అక్కడికి మన చ్మితాలను పంప పిలుశాకుండ 
నైనది. కులమత కలవోల వలన సినిమా చూచెడు (పెక 
కుల సంఖ్య సన్నగిల్లి పోయినది. వరదలు, గాలివానలు 

ఎక్కు వై నవి. 

ముడి ఫిల్ములకు కోటా సిస్టము వచ్చినది. అంతకు 
ముందు సంవత్స రాలలో చీ| తాలు తీయుచున్న వారికే 

చితనిర్మాణమునకు [పభుత్వమునుండి అనుమతి లభించు 

చుండెను, అందువలన [కొత్తవారు పరి|శ్రమలోనికి రాలేక 
పోయినారు. 

ఏ పౌరాణికకథనో తీసి నాలుగువై నలు నంపాదించు 
కొనవలయున నెడు మన న్తత్వము నిర్మాతలకు ఏర్పడినది. 

అందువలన మరల ఈ "రెండు సంవత్స రాలును పురాణ 

అదే మన 

“మహాత్మాగాంధి” 

* చిత్రాల యుగమయిపోయినది. అయి శే, యుద్ధ మువలన 

(పజల చేతులలో నాలుగు = పెసలు ఉండుటచేత సంవత్స 

రాంతమునకు సినిమా, పేతక లోకము ఎక్కు వై నది, 
నిజముగా చారి త్రకచి| తమనునది 1942 లో వచ్చినది. 

అదియే పత్ని”, మొదటిసారిగా కవిజీవితమును |ప్రతిపా. 
దించు “పోతన” కూడ ఈ సంవత్సరమే వచ్చినది. చితము 

నిడివి 11 వేలకు మించి యుండరాద'ని మరల మరి యొక 

ఆంత వచ్చినది. దానితోపాటు మై 9లర్లు గాని, (ప్రచార 



చితాలు గాని తీయగూడదని ఆదేశ ముంజెను, 7.5.42 

నాటికి పేపరు కంటటోలు వచ్చినది. 28-11-42 నాటికి 

మ దాసులో ఎలక్ట్రిసిటీ కం[టోలు కూడ ఏర్పడినది. 

ఇన్ని ఇబ్బందులతో పరి[శమ ముందుకు శ్వరగా సాగలేక 

పోయినది. 

ఇంతవరకు నొకసారి సమీత చేసి చూతము. ఇంత 

వరకు వెలువడిన చిత్రాలు 105. అందులో 75 చి తాలు 

పౌరాణిక ములు ; ఒక చారి తక చితము. చారితక ముల 

వంటి చితములు "రెండు. 20 సాంఘిక చిత్రములు, 

ని డాక్యు మెంటరీ చిత్రములు, చిల్లరమల్లర చి|శ్రాలు 5. 

ఇంతవరకు తెలుగువారి పెట్టుబడి దాదాపు /5 లతలు. 

వచ్చిన రాబడి 50 లతలు. పోగా 25 లతల రూపా 

యలు నష్టము. తారలలో పురుమలకంశు (స్రీలకు వేత 

నాలు అధీకము. ఈ కాలమునాటికి సినిమాలమీద ఆధార 

పడిన తెలుగువాం[డకు భుక్తికి లోటులేకుండ పోయి 

నది. పంపకము, |ప్రదర్శనము (Exhibition), నిర్మా 

ణము మున్నగు చితశాలాశాఖలలో చాదాపు 25 వేల 

మంది తెలుగు వారు [బతుకుచు న్నారు. స్టూడియోలు. 

"పెట్టిన తెలుగు వారికి కోలుకో లేనంత నష్టముపర్పడినది. 

చిత్రనిర్మాణము లోను 

యినవి. పంపకచారులు గూడ పెక్కుమంది రంగము 

నుండి నిష్కమించినారు. నిపుణులగు శబ్ద (గావాకులు 

గాని, ఛాయా|గావాకులుగాని తెలుగువారు చాలినంత 

మంది లేకుండిరి. అంతటను బెంగాలీల ప్రాబల్య మే 

ఏర్పడినది. ఇంతవరకు సినిమా పరిశ్రమ చాలవరకు అను 

భవ శూన్యులును, సంకుచిత భావములను విడువలేని 

వారును అయిన వ్యక్తుల చేతులలో ఉండిపోయినది. 

1948-1945 : 1948 లో వరిశ్రమ దిగజారి పోయి 

నది. తెలుగు నిర్మాతలు తమిళ చి తాలు తీయ మొదలు 

"పెట్టి నారు. 9_10-48 నుండి చి|తాలతోపాటు “అపు 

వుడు ఫిల్ము ప" ఆడవలసి వచ్చినది. 1944 లో పరి 

(శమ యింకను "దెబ్బతిన్నది. ఫిలిం చేంబర్ ఆలిండియా 

శేడియోతో ఒక ఒప్పందము చేసికొన్నది (T- _రి= $4). 

చాని చ్వారమున సినిమా పొటను నేడియో వాడిన 

యడల ఒకొక్క తడవకు ఒక రూపాయి చొప్పున 

లాభాంశము (royalty) నిర్మాతకు ఇచ్చుట జరుగసాగినది. 

పెక్కు సంస్థలు తబ్బిబ్బుల 

ఆ౦(ధ్ర సినిమా పరిశ్రమ 

మొత్తము మీద ఈ మూడు నంవత్సరములు ఎక్కు 

వగా చితములు రాకుండుటకు కారణము [ప్రభుత్వపు 

కం|బేళ్ల వలన చాధయే కం (టో ళ్ళనన్ని టిని 

14.8-1945 కు రధ్ధుచేసినను పరిస్థితులు చక్క బడక 

పోవుటవలన [పయోజనము లేకపోయినది. మ్మచదాను 

(వభుత్వము డిప్లమాకోర్సొకటి నెలకొల్పి దానికై 

యొక పాలీ"బక్నికు పాఠశాల పెట్టినది. 

19461950 : ఈ అయిదు సంవత్సరముల కాలము 

జానపద యుగమని చెప్పవచ్చును. పరిశ్రమ కొంచెము 

బాగువడెడు దారిలో పడినను, చాధిలు తగ్గలేదు, (ప్రభు 

త్వానుమతిపతముల పోకతో (కొత్త నిర్మాతలు తల 

లె_క్తినారు, రెండవ (పపంచ సం[గామ వ్యవవోరములో 

దేశము మునిగియుండుటవలన కొత్త చిత |ప్రదర్శనశాలల 

నిర్మాణము కాలేదు. మొదటిసారిగా ఆటవిక చిత్రము 

*వనరాణి” వెలువడినది. 11 0. -1946నాటికి చితముల 

నిడివిపై గల ఆంవను (ప్రభుత్వము తొలగించినది. “ఆం(ధ 

సినీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్” అనెడు సంస్థ విజయ 

వాడలో నెలకొల్పబజెను. ఇది సినిమా ఉద్యోగుల 

(శేడ్ యూనియన్, 

1947లో ఒక రూపాయకు ర అణాల 4 చెసనలు 

చొప్పున వినోదపు పన్ను [పభుత్వము తీసికొనసాగినది. 

నిర్మాణ వ్యయము మూడు మొదలు అయిదు లతల 

రూపాయల వరకు పెరిగిపోయినది. (బహ్మాండవిజయము 

సాధించుకొన్న “గొల్లభామ తో జానవచదాలవె పు 

నిర్మాతల దృష్టి మరలినది. కాంగ్రాసు పరిపాలనలో 

సెన్సారు నిబంధనలు కఠిన మైనవి. [పభుత్వము [పకటించిన 

నిబంధనలకు కట్టుబడుటకు మొదట నిర్మాతలు కష్ట 

పడినారు. 

1048లో [దవ్యాభావముచేశను ముడిఫీల్ము సరిపడు 

నంత లేకపోవుట చేతను పరి శమ [పగతిచూపలేకపోయినరది. 

తెలుగువారు “చం[చా ఆర్జు స్టూడియో" నిర్మించినారు 

గాని అది వెంటనే వడిపోయినది. 

1949 లో తిరిగి “ అ[పువుడు ” ఫిలిములు ఆడవలసీ 

వచ్చినది. &. (పెద్దలకు మాత మే) V (అందరకు) అనెడు 

యాగ్యశా పత్రములు సెన్సారు బోడ్డు ఇయ్యసాగినది. 

చిత్ర [పదర్శనశాలలలో పొగ [తాగరా దనెడు నిబంధన 

ta, 
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ఆంధ్ర సినిమా పరిశ్రమ 

యీ సంవత్సరమే ఏర్పడినది, [పభుత్వము మంచి చిత 

ములకు బహుమతు లివ్వసాగినది. (ప భుత్వము వారి 

యాజ్ఞ [ప్రకారము విద్యాబోధన చితాలను విద్యాల 

యములలో చూపుటకు అనువుతి షృతములను ( (ల 'సెన్సు) 

పొంది కొందరు వ్యాపారము చేయసాగిరి. 

1950 లో జానపద చిత్రము అనిన ముఖము మొ శక్తి 

నది. ఇంతలో “నంసారం” అను చిత్రము వెలువడినది. 

దానీిమూలమున చేకూరిన లాభ మునుబట్టి ఆ చిత్రములో 

పనిచేసిన వారందరి సంసారములును బాగువడెను.చానితో 

నిర్మాతలకు “సాంఘిక చితములు 

లనెడు భావ మెర్చడినది. తెలుగు సంస్థయయిన (శ్రీ రాజ 

. రాజేళ్వరి ఫిలిం కంపెనీవారి “నవజీవన” అను తమిళ 

చితమును |వ్రభుత్వమువారు ఉత్తమ చ్చితముగా పరిగ 
ణించి దానికి [టోఫీని (పసాదించిరి. తెలుగులో మొదటి 

డబ్బింగుచితము “ఆహుతి”, 

1951-1956; 1951లో ముడిఫిలుము థారాళ 

ముగా దొరకసాగినది. ఎక్కువమంది చితనిర్మాణ రంగ 

ములోనికి దూకినారు. జానపద చిత్రములు దెబ్బతిన్న వి. 

(దొజక్ట్ ర్లను (పతి సొఠశాల కొనవలయునని [ప్రభుత్వము 

వారు ఆదేశించినను, కొన్నిపాఠశాలలుమా[త మే కొనుట 

చేత ఒక లతరూపాయలవరకు (పదర్శకులకు నష్టము 

వచ్చినది. 

1952 సినిమా పరిశ్రమకు మంచి ఉచ్చదళ. 1951లో 

తీసిన చి(తాలవలన నిర్మాతలకు కనక నర్థము కురిసినది. 

ఆ డబ్బు చూడగానే ఏమి చేయవలయునా అన్న స్థితికి 

వారు వచ్చినారు. [కొత్త నిర్మాతలు ఎందరో రంగము 
లోనికి దిగినారు. మొయిలుచూచి చెరువుకట్ట తెగగొట్టు 

కొన్నట్టు పొతనిర్మాతలు విశేష ద్రవ్యమును వ్యయించి 
చితనిర్మాణశాలలు ' కట్ట సొగించినారు. అట్టు వచ్చిన 

భరణి, 2, నరునుు, 
శకి. |పకాళ్, 4. రోహిణీ లు. అంతవరకు నవోయక్రులుగా 
నున్న వారికి ఉన్నతిని కల్పించి [కొత్త నిర్మాణశాలలలో 

వారిని నిపుణులనుగా చేసికొన్నారు. ఎన్నో చిత్ర నిర్మా 

ణములు బయలు దేరుటతో కొత్త రచయితలు, నటీ 

లాభ దాయక ము 

"లుగు చిత నిర్మాణశాలలు 1. 

నటులు, సాంకేతిక నివుణుణు రంగములోనికి (ప్రవేశించి 
నారు. పంపకచారులు పరి శమలో పాదుకొన్న వారి శే 

ba 

చిత్ర పదర్శ్భనశాలలు ఉన్నవి. 
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డబ్బు వెట్టు చుండిరి. అందువలన, తక్కువ ధనముక్రో 

చిత నిర్మాణరంగ ములోనికి దిగినని ర్మాతలకు ధనలోపము 

చేత చత నిర్మాణశాలలలో పని లేకపోయినది, పనివాం 

[(డ్రకు జీతాలు [పయ *సమీద చితనిర్మాణశాలాధిపతులు 

ఇయ్య వలసి వచ్చినది. పెరుగుట విరుగుటకొరశే అన్న 

సిద్ధాంతము నిజమయినది. సాంఘికములకే కొంత ధన 

లాభము పర్పడినది, కాని మొత్తముమీద ఈ సంవత్స 
రము చిత్రములు అంత విజయవంతములు కాలేదు. 

(స్రీ దర్శకత్వములో దక్షిణ హిందూస్థానము నందు 

బయలుపడ్డ చిత్రము “చండీరాణి”. దానికి దర్శకత్వము 

వహించినది (శ్రీమతి పి పి, భానుమతి. అందులోను ఒశేసారి 

మూడు ఛావలలో నిర్మాణము సాగించినది. ఎక్కువగా 

డబ్బింగు చి తాలు బయటికి వచ్చినవి. తెలుగువారు చాల 

మంది సాంకేతిక నిపుణులుగా తయారయినారు. 

ఉపసంహారము : మొత్తముమీద నగటున నంవత్స 

రమునకు శిక్ చిత్రములు వచ్చినవి. 27-8-1055 
నాటికి “ఆం|ఛా సినిమా శెగ్యు లేటింగు యాక్టు” 

(పచురించినారు. 1956 నాటికి తెలుగుచారికి 

మచాసులో ఆరు స్టూడియో లున్నవి. భరణి, రోహిణి, 

నరును, (పకాళ్, ఫన్, వాహిని అనునవి వానిే బర్గు, 

వాహినీళో మా(తమే లేబరేటరీ [పో చెసింగులు ఉన్నవి. 

జయా. లేబరేటరీ అనునదొకటి కలదు. ఆంధులకు పంప 

కపు సంస్థలు 57 వరకు ఉన్నవి. అందులో రెండు 

మూడు సంస్థలు పాశ్చాత్య చి|శముల పంపకముకూడ 

చేయుచున్నవి. ఒకటి 16 M. వేడ్. చితముల పంపకము 

చేయుచున్నది. విజయవాడ, గుంతకల్లు పంవకపు శేం|చా 

లుగా నున్నవి. 

అంధులకు (1) ఆం|ధసినీ 

యేవను, (2) 

(8) పిల్లల చి తాలదర్శిని అనునంస్థలు ఉన్నవి. 

తెలుగులో పాతికపయిగా పుత్రికలు సినిమా విషయ 

ములకు (పాముఖ్యము నిచ్చుచున్నపి. 195.5 నుండీ 

చిత్రపర్మిశమకు మంచియోగము పట్టినట్టున్నది. 

ఇప్పుడాం[ధ( ప్రదేశములో మూడువందల యిరువదికి 

వైగా [వ్రదర్శనశాలలున్నవి. నూరు వరకు సంచరించు 

1918 8 పూర్వము జోస్. 

ఎంస్తాయిసు అసోసి 

ఆం(ధా ఫిలిం ఛేంబరు ఆఫ్ కామర్చు, 



బయాసొ,_పు పేర నంచరించు చిత్మపదర్శనశాలలను 

నడి పెడివారు. ఆరోజులలో ఇప్పటివలె డేరా లుం జెడీవి 

కావు. చుట్టును గుడ్డ తేరమా[తముండుచుండెను. తెరదగ్గర 

మాత్రము చిన్న-పందిరి ఉండెడిది. |పొజక్టరులో ఆర్కు 
లాంపునకు బదులు కారెడులెటు ఉపయోగించెడు 

వారు. (పొజక్షను యంత్రము చేత్రిత్రే (తీప్పెడువారు. 

రెండు గ్యానులె ట్లు తెరదగ్గర కట్టి పెక్టైడివారు, ఆట 

ఆరంభించుటకు ముందు ఆ రెండు లై_ట్టను పీ పాలలోనికి 

దిం పెడువారు. 

1919 లో రఘుపతి వెంకయ్యగారు - ఇంజను డైన 
మోతే కూడిన నంచార చితమును ఆం|ధ చేశ ములో 

(పథమ పర్యాయము (పదర్శించినారు. 

సంచార చిితములకు |పభుత్వము అనుమతి పత్రములు, 

నిబంధనలు చెట్టుటతో కొంతవరకు [పదర్శన శాలాధిపతు 

లకు నెమ్మది చిక్కినది. 

ఈ [పదర్శన శాలాధిపతులకు కొందరకు ఆం[ధలో 

సర్యూూూట్లు ఉన్నవీ. అవి: 

1. (పసాద్|బదర్చు నర్హ్యూటు: వీరికివిశాఖపట్టణము, విజ 

యచాడ, మచిలీపట్టణము, గుంటూరులలో వోలులుకలవు* 

బీ, "కాజ వెంక[టటామయ్య సర్క్క్య్యూటు : 

విజయనగరము, వలూరు, గుడివాడ, రాజమం[డులలో 

ప్రదర్శనశాలలు గలవు, 

లీ. సెలెక్టు పికృరు సర్కూ్య్యూటు : ఈ కం సీ వారికి 

విజయనగరము, విశాఖ పట్టణము, విజయవాడ, బందరు 

లలో (పదర్శనశాలలు ఉన్నవి. 

ఓ. నిడమర్తి సర్భ్యూటు: వీరికి విజయనగరము, విశాఖ 
పట్టణము, రాజమం|డులలో [వదర్శన శాలలు ఉన్నవి. 

[పస్తుతము ఆం|ధలో క్రై పరిమూణిక (Three dime- 

sional) చి తాల (పదర్శన మునకు గాని, సినోరమాలకు 

గాని సరిపడెడు సినోరమిక్ ఇర కటకములు, పరికరాలు, 

గల [(పదర్శన శాల విజయవాడలో గల లీలామహాలే అది 

[వసాద్ సరూ నటు వారిది. 

చితనిర్మాతలు దాదాపు 40 మందికి ఇ 

తెలుగు చిత్రాలు నిర్మించెడు ఆంధ రసంస్థలు దాదాపు 

15 వరకు నున్నవి. సి, యస్. ఆర్. 

చెగానున్నారు. 
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ఆంధ్రులు - చిత్రకళ ఏ. భారతయులందవరిలో 

ఆం|ధులకు శిల్చాదికళలలో విశిష్టమైన స్థానమున్న డి. 
మహోన్నతమైన క ళశానం[పచాయములకు ఆం|ధచేళము 

ఇ యాం 

నిలయము. భారత చేశమున  కంతకును వన్న తెచ్చిన 

కోవై పొడి అజం తా, ఎల్లోరా, అమరావతి, నాగార్జునకొండ, 

మొద్శలెన కళా ఇెభములు ఆం|ధుల పురా సము పార్జిత 

మైన పంట మాగాణములు. 

ప్రాచీనయుగము : 

వాహనులకాలములో ఇప్పటికి 2100 సంవత్సరముల 

నాడు అర్హ తాచార్యు లనే బేొద్ద సన్యాసి అజంతా నంభఘా 

రామమును స్థాపించెను. వెనుకటి నిజామురాష్ట్ర ష్ట్ర)ములోని 

(ఇప్పటి బొంబాయి రాష్ట్రములోని) జొరంగాబాదు 

కొండలలో ఈ సంఘా 

మొదటి ఆంధరాజు లైన శాస్ర 

జిల్లాకు డ్ త్త సరిహద్దున అజంతా క్ 

శామము ఉన్నది. అది ఒక మనోహర దృశ్యము. ఒక 

నన్నని కొండలోయలో వ్యా|ఫునదీజలపాత ము పడు 

చుండును. అర్జచం[చాకారముగా ఉవ్వెత్తున కోసిన 

కొండఒడిభో గుహలు త్రొలువబడి చైత్యములు, విహోర 

ములు నిర్మింపబడిన పి, ఇవి (వారంభింపబడినది మొదలు 

900 సంవత్సరము లవరకు మొత్తము 24 గువాలవరకు 

తొలువబడీనవి. అవి శాతవాహానులు మొదలు చాళుక్యుల 

వరకు ఆయారాజుల పాలనలలో ఆం(ధచి[తక ళాలత్మీకి 

కొలువుకూటము ఖై. విలసిల్లినవి. ఇప్పుడు చిత్రలేఖనము 

1, 2, 16, 17 వివోరాలలోను, 9,10 వై త్యాలలోను 

ఉన్నది. ఈ గుహలలోని చిత్రములు  తిలకించినప్పుడు 

చూపరులు ముగ్గులగుట నిక్కు ము. చితకారులకు అజంతా 

శేత్రము కాళీవంటిది ! 

అజం తా, ఆం(ధచితక ళకు [(పారంభమనుకా నినను 

అది చ్మితకళారచనలో [పథమ [ప్రయత్నము ఎంత 

మా[తము కాదు. అజంతా చితములలో చిత్రకళ పరా 

కామ నందుకొన్నది. 
(౮ 

ఈ చితములలో బలీయమైన నిర్మాణ కౌళల ము 

అంతట |పదర్శితమై ఉన్నది. |ప్రారేశిక  నిర్మితిలో, 

- రంగుల కూర్పులో "రేఖల విగువులో అజంతా చితములు 

వి. వి. యన్. ఎ. 
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అద్వితీయములు,. 

అజంతా చి తములలో ఇంకొక, విశేషమున్నది. ఆ 

చిత్రకారులు సమస్త జీవజాలము యొక్క సర్వచ్చ్భాయలు 



అ 

ఆంధ్రులు -_ చిత కళ 

ఆ గుహాకుడ్యాలనై న అపురూపమైన క్రశాసంవ క్తితో, 

రసన్ఫూ ర్తితో చిశ్రించివేసిరి. తరువాత వచ్చిన మహీ 

యాన బౌద్దములో అజంతా చిత కారుని చెక్కులు నిజ 

ముగో విడిపడి అనంతపభవిహారముచేసినవి. అంతవరకు 

హీనయానములో 4 శతాబ్బులవ రకు తూస్టిం భావమును 

వహించియున్న చిత కారుడు ఒక్కసారి తనచుట్టునున్న 

సుందర (ప్రపంచము నంతను అవలోకించెను. రమణీయ 

పరిస రస్ట [పకృతినంతయు తన కళాలోకములో దివ్య 

కాంతుల మిలమిలలాడించినాడు. వ్యవసాయ దృశ్య 

ములు, మవోనగరములు, పల్లెలు - తోటలు, కమలా 

కరములు - వీటిని ఒక మవోకావ్యముగా సృష్టించి వేసి 

నాడు. లేళ్ళు, గుళ్ఞాలు, పనుగులు, వాంనలు, కోతులు, 

పతులు, మున్నగున వన్నియు జీవకళలూరుచు చిత 

కారుని (పతిభచె దృశ్యముల యేను. పూలకారుగా విరి 

సిన ఇట్టి చితసము న్మేషమును తిలకించియే నర్ విలియమ్ 

రో ఖెన్ 3 సెన్ (పాపం చిక సౌందర్యములోనుండియే అతి 

లోక మైన ఆ ధ్యాత్మీక సత్యసౌందర్య మును చూపింప 

గధిగడు భారతీయ చిత కారులశ క్షి అజంతా గువహాలలో 

సందర్శింపగలిగినా ననీ అన్నారు. 

ప్ర్రీపురువ. శరీరావయచవాలలో మిలమిలలాజే తారు 

ణ్యము, వన్యమృగాలలో తూగాడే పపు, బలుపు, పూవు 

లలో పతులలో వెల్లివిరిసిన పావిత్యము, లావణ్యము 

అజంతా చిత్రకారులు అతిలోకముగా చితించినారు. 

రంగుల రాళ్ళతో తయారువేసికొన్న కొలదిపాటి రంగు 

లతో, తాము కట్టుకొనిన తూలికలతో అంత లో కాద్భుత 

. మైన చితసంచయము సంతరిం చగలిగినా రన్నచొ ఆ చిత్ర 

కారులు మహవోనమర్థు లని చెప్పవలెను. బుద్ధుని జీవితము, 

జాతక కథలేకాక సమన్త చరాచర (ప్రకృతిని [పతిబిం 

బించు అలంకార, భావ, క థాచి త్మపపంచము, లోకో 

త్తరముగా, అజంతాగుపాలలో విన్యసించ బడీ ఉన్నది, 

చత లేఖనము పల్ల వుల కాలములో నరసింవావర్శ 

కట్టించిన గుళ్ళనిండ ఉండుచుండెను. అయి ేే అదంతయు 

కాలగర్భమున మునిగిపోయినది. కాని పల్లవ చిత్రలేఖ 

నము నేటికిని “సీతన్న వానలు” అను గువాలయందు చూడ 

గలము. ఆ గుహలు పుదుక్కోట నంస్థానములో ఉన్నవి. 

అందలి చిత్రలేఖనము అజంతాకు అనుగుబిడ్డ. ఈ చిత 

ఖ్ 
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ములు కొన్ని నూతన లాలిత్యమునుకూడ పుణికి పుచ్చు 
కొన్నవి. 

పుదుక్కోటదగ్గరనున్న పీతన్న వానలు అను గుహలు 
లవరాజన . మొదటి మ హాంద్రవర్మ (600-625) 
(౧౧ యెలా , 

కాలము నాటివి. గుహాలయము సె మైకప్పున నిలచిజన్న 

“పద్మసరొ వరము” అత్యు త్త తమ చి తము. అందు పద్మాల 

కా 

అల 
యి 

మధ్య చేపలు, వాంసలు, మహిషములు, పనుగులు, 

ముగ్గురు పద్మవాణులై న గంధర్వులు చితింపబడినారు 

నృంభాలమీద అచ్చర లేమల చి తాలు ఉన్నవి. ఒక దేవదాసి 

చితము, అర్ధనారీశ్వర చితము గలవు, 

ఎల్లోరా ౩ లాసనాథ దేవాలయము అంతయు 

చిత లేఖనముతో నిండి ఉండినది. దానికి వేసిన వెల్ట కింద 

అది మరుగుపడి ఉన్నది. ఈమధ్య నైజాము |పభుత్వము 
కషి ఫలితముగా వెల్ల [కింద అణగిఉన్న ఈ చిత్రములు 

బయటపడ్డవి. కాల|క్రమముగా వచ్చిన లావణ్యము ఈ 

రచనలలో గోచరించును, 

ఎల్లో రాలో కె లాననాథ దేవాలయము వెకప్పు 

మీదనే చితాలున్నవి. దీనిని శాష్ట్రకూటుడై న రెండవ 

కృష్ణుడు 757.788 సంవత్స రాలమధ్య నిర్మించినట్లు 

చరి[త కారుల యభ్మిపాయము. ఈ కృష్ణ రాజునకు కువ్ట 

రోగమువచ్చి ఎల్లోరావద్దనున్న ఒక నూతిలోని నీటిని 

సేవించగా వ్యాధి నయమయిన దట. ఆ సందర్భముగా 

శివభ క్షుడైన ఆరాజు కెలాన దేవాలయమును నిర్మించు 

టకు పూనుకొన్నాడట ! 

ఈ నిర్మాణమునకు అజంతా, మవోబలిపుర శిల్పుల 

వంళ్యులైన ఆంధ శిల్చులను రావించి క్రైలాన పర్వత 

సౌందర్యానికి ఏమా(తము దీటుపోని ఒక శిల్ప కె లాన 

మును కృష్ణ రాజు నిర్మింపిం చెనట. ఎల్లోరా ఆంధ శిల్పులు, 

అజంతా శిల్పులకు చిత్రలే ఖన ప్రావీణ్య మున ఎంతమా 

(తము తీసిపోవువారు కారు అని కీ శే, అడవి బాపిరాజు 

గారు వచించిరి. 

మధ్య యుగము : బౌర్ధవివోరములు, దేవాలయముల 

లోనే కాక జనసామానర్థి మునకు విజ్ఞానమును, వినోద 

మును సమకూర్చుటకు రాజమంది రాలలోను, నగర మధ్య 

మందును మేలురకముచితములు 'సేకరించబడీ [పదర్శించ 

బడుచుంజెడివి. నాగరకులలోని పెద్దలు, సామంతులు, 



ధనికులు విలువైన చిత్రములతో గృవాములను అలంక 

రించుకొనుచుండిరి. వాటిని చి శాగారము లఅనుచుండిరి, 

శయనాగారములందు చితము 

లుండెడివి. స్నాన గృహములందు, నూతికా గృహము 

లందును, కళొఖండములను అలంకారములుగా నుంచు 

కానుచుండిరి. గృవాములలో శృంగార, వన్య, శాంత రస 

సూచక ములయిన చిత్తరువు లుండెడివి. నగరులలో, రాజ 

(పాసాదములలో, వేటకు, యుద్ధ మునకు, రానలీలకు, 

పానగోష్టికి సంబంధించిన చితములు పలురకములవి 

ఉండెడివి. ఆనాటి నాగరక జీవనము, రసికత, చితకళ, 

[కీడాభిరామము మొదలైన |గంథములలో కనిపించు 
చున్న వి. 

[పశావర్శుదుని ఆస్థాన న_ర్హకిరమైన మాచల్లేవి చిత 
శాలలో శివుని దారుకావన విహారము, వాణీ చతుర్ము 

ఖులు, గోపికాకృషమ్ణులు, అహల్యాపురందరులు, తారా 

రాణివాసమునందు 

చం (దులు, దాశక న్యాపరాళశరులు, మేన.శకావిశ్వామి[తులు 

మొదలైన చితము లుండెను. 

ఉ. “తియ్యని వింటిజోదు రతి 

దేవి చనుంగవ నొ్తిగిల్లి యొ. 

య్యుయ్యన వంక చక్కంబడ 

నొ అెడుం జూచితె పువ్పబాణముల్ 

మయ్యిర (వా నె. జి త్తరువు | 

మాంగిలి మాంగిలి ; చితకారుడా | 

దయ్యముగాక ; నీవి పన 

దానము టిట్టిభ ! వీనికేం దగున్ ॥” 

అని రతీమన్మథులను రచించిన చిత్రకారుని మంచన 

ఆర్మధ్రులు = చిత్ర కళ 

విషయములు పేర్కొని యున్నాడు. రాజకుమారులయ్సు, 

రాజకుమారికలయు తస్వీరులు చిత కారులు చి[త్రించు 

చుండిరి, వీటివల్ల వివాహాములు కూర్పుట జరుగు 

చుం డెను. 

పింగళి సూరన రచించిన (ప్రభావతీ [ప్రద్యుమ్న ములో 
కథకు జీవమైన ఒక చక్కని సన్ని వేళము కలదు. రాక్షస 
రాజైన వజనాభుని కుమా ౩ కలలో, పార్వతి[పత్యకుమై 
సంక ల్చ్పమాత తక్షణ నన్ని ధాపితంబగు చితఫలకంబు 

నందు నొక్క పురుషు (పాయంపువాని (వాసి, “ఇ్రతండ 

నీ వల్ల భుండు”, అని చెప్పి యాచి మిచ్చి అంత (తఫలక 

శాన మంచెను, అంత నా (ప్రభావతి చెలిక క్రియతో నా 

వృత్తాంతము చెప్పి చి|తఫలకము చూపును. అప్పలక 
పావడ యెొడలించి__ 

“కలకల నవ్వినట్ల, తెలికన్నుల నిక్కమచూచినట్ల తో 

బలుక్6 గడంగినట్ల, కడు భావగధీరత లబ్బినట్లు, వెం 

పొలయందనర్చి జీవకళ యుట్టిపడన్ శివ వాసినట్టి యా 

చెలువున కాభిముఖ్యము భజింప6 దలం కను చాను 

, బోటియున్, 

పోతన భాగవతమున ఉషాపరిణయమున చితరచనా 
విధానముకూడ వర్ణింపబడినది. “ధళధళ  మెటుంగులు 

దుజింగలిగొను పటంబు నావటంబుసేసి వ [జంబున 

శర్మ అనువాడు |పశంసించినట్లు [కీడాఖిరామములో వర్ణిత 

మైనది. తత్క ర్హయగు (శ్రీనాథుడు 15వ శశాబ్దివాడై 

నను, |కీడాభిరామమునకు మాతృక యన |పేమాభఖిరామ 

మును (వాసిన నంస్కృత కవి, ఓరుగల్లు [పాభవమును 

కన్నులార చూచియున్న వాడుగనుక, | క్రీడాభిరామములో 

అభివర్థితమైన విషయములు యథార్థ ములుగ శ్రీని 

కొని [(గహింపవచ్చును. 

ఆనాడు నాట్యశాలలందు మనోవారమైన చి త్తరువులు 

అమర్చబడి ఉండెడివి. రాయల రాజధాని యగు విజయ 

నగరమున నాట్యశాలలను వర్షించుచు అబ్లుల్ రజాక్ ఈ 
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మేడించి, పంచవన్నియలు వేరువేరు కనక రజత పాత్రం 

బులనించి, కేలం దూలిక ధరించి---” చతరేఖ రచన 

కుష్మక్రమించును. ఈ విధానము పళ్చిమ చాళుక్య రాజగు 
సోమేశ్వరుడు రచించిన అభిలపితార్థ చింతామణిలో 
రంగులు, కుంచెలు, వాటి ఉపయోగ పద్దతులు వర్ణితము 

అయినవి. గోడలమీద, పలకలమీద, -పటములమీద చిత 

రచనలు చేసెడివారని చెప్పబడినది. 

వ్యక్తిగతమైన ఒకదేవతామూర్తిని ఆరాధించుట 

యనునది మానవ 'నవాజమైన [పవృ శ్తి. అది హీందూ 

మతములో నేకాక బౌద్ధ, కై నమతములలోకూడ గలదు. 

జౌద్ధములో మౌర్య, సంగ, పూర్వాంధ యుగములలో 

గొవ్పమార్పులు వచ్చినవి. హీనయానములో బుద్దుడు 

మహో సంబుద్ధియై నిర్వాణముచెందిన ఒకవ్యక్తి - అంతే! 

తరువాతవచ్చిన మవో యానములో బుద్దుడు ఒక ధర్మా 
నికి ఆదర్శ్గమూ ర్వియై అవతశించి మానవులకు ఎంతగా 



ఆంధ్రులు = చిత్రకళ 

ఆరాధనీయుడై నాడో తరువాత చిళాలలో అజం తాలో 

చూడవచ్చును. 

బుద్దుని పూర్వజన్మ ములకు సంబందించిన 
ధ్యాని బుద్దు 

లును, వారి సంతతికి చెందిన బోధినత్వులును, తాళాచేవి 

మొదలైన స్రీ దేవతలును ఉపాన్యమూర్తు లై_ నారు. 

ఇం|దుడు - యథతులు, వీరుగాక హిందువుల [బవ్మా, 

నాగులు, జౌద్ధములో చేర్చబడినారు. పి[ందరు విశిష్ట 

మైన రూపాలతో ఉపాసించబడుచు వచ్చినారు. 

బొొద్దము తరువాత శై. వమువె వ్ష్లవము ప్రాముఖ్యము 

వహించీనవి, ఇవ, వైష్ణవ సామరస్యముకోనము 

సృష్టించ బడిన వారహరచేవుడుకూడ చిఅాలలో స్తుతించ 

బడినాడు. | 

అనంతపురం జిల్లాలో, హిందూపూరుకు 7 మెళ్ళ 

దూరములో లేపాడి అను (గామమున ఒక పెద్ద వీర 

భ([దాలయము ఉన్నది. ఆ గుడి = వ కప్పుమీద, గోడల 

మీద చక్కని చిత్రములు ఉన్నవి. అవి విజయనగర చిత 

కళకు చక్కని ఆతార్కాణములు. *వః వ్రైవ్టవ గాథలు 

చక్కని చేశీయమయిన ఫ క్రి.లో చితీతమై ఉన్నవి, విజయ 

నగర రాజుల వైభవము అ చితములలో చూడగలము, 

లలు, లతలు అల్లిన రక రకములగు చీరలు, ఆభరణ 

లు, కిశబంధములు రాయలనాటి తెలుగువారి నాగర 

కత యావత్తు కన్నులకు కట్టినట్టు ఈ చిితములలో 

చూడగలము. 

తేపాకిలో హారివారమూంర్తి చిత్రము (ప్రసిద్ధము. 

అందు గల కిరాళార్జునీయము నందలి కొన్ని ఘట్టములను 

అద్భుతముగా చితించినారు. వాటిలో కిరాత వేషములో 

పరమశివుడు ఎరుకలతో వేటకువచ్చు చిత్రము చాల 

చక్కనిది, బోయజాతికి చెందిన (స్త్రీ పురుషు చిత్రములు, 

లేళ్ళు, అడవి పందులు-- అవి (పాణభీతితో పరుగిడుచున్న 

ఆటవిక పరినరములు చక్కగ” చి తించినారు. తన. బిడ్డ 

రాకుమారుని రథచ|క ములకింద నలిగిపోగా రాజుగారితో 

మొరెట్టుకొన బోవుచున్న గోమాత చి[|తము కరుణ 

రసాత్మక మయినది. గోమాత రాజ్మపాసాదము తల 

వాకిట గంట ంట గం మొదలు శివుడు (పత్యకమై 

వరము 

రలసారు. 
# 

సగుటవరకు గల గాథను ఎంతో చక్కగా. 
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శివ పార్వతుల [ప్రణయ చిత్రము నుదియొక గొప్ప 

చిత్రము. శివుని ప్రక్కన పార్వతి శ్వేతవసన ఛారిణియై 

సర్వాభ రణ భూషిత యె శయ్యపై నాసీనయెనది. చంద 

నమును, తాంబూలమును పార్వతీ పర మేశ్వరులకు పరి 

చారికలు అందించుచుందురు. వింజామరలు వినరుచు 

ఇద్దరు పరిచారిక లున్నారు. వారి వ(న్త్రధారణము, అలం 

కరణము ఆకర్ష కములుగా ఉన్నవి. వారి కొప్పులు, 

చీరలు, ఆభరణములు, చక్కని లేఖలలో, రంగులలో 

విన్యసిం చ బడినవి. ఇవిగాక మునివాటికలో శివుని భిజా 

టన చిత్రము శాలఖై రవస్వామి చిత్రము, దేవర్షి భక్త 

గణ పరివృతుడయిన హరిహర నాథుని చిత్రము అత్యంత 

మనోహారములు. బేవాలయ నిర్మాత లగు విరుపళ్లి సోద 

రుల రూపచి|తములు ఆనాటి రూపరచనకు చక్కని ఉదా 

నారణములు. మాచెర్ల వద్ద దద్దళముమీద నున్న దళ 

రథుని పు[త కామేష్టి యాగము మొదలగు వానికి సంబం 

ధించిన చిత్రములు కలవు. లేళ్ళు, నెమళ్ళు మొదలయిన 

అలంకార చితములు గలవు. ఇచ్చట గాలికి, వానకు 

రూపరిపోవుచున్న ఈ చి|త్రములలోని రంగులు పోయియు 

న్నను చి[త్రకారుడు వివిధ స్థాయులలో లోపల రచించిన 

రేఖలమూలమున అతని వజ ద్యోత మగుచున్నది. ఆ. 

చెరగిపోవుచున్న శేఖలతో మాచెర్లలో నున్న వీరభదాల 

యము చెకప్పునకూడ ఆనాటి చితములుకలవు. 

అర్వాచీన యుగము: మొగలు సంప్రదాయము 

దకిణాపథమునకు వచ్చిన కొత్తదినాలలో కొండపి, 

తంజావూరు, మధురలలోని ఆంధ చితకారులు ఆ పద్ధ 

తీలో జాతీయ రచనా విధానమును కలిపి ఒక [కొత్త 

సం|పదాయమును సృష్టించిరి. ఆ రకము చితములు 

మ దాసు మ్యూజియములోను, బందరు ఆం| ధజాతీయ 

కళాశాలలోను కలవు. నెలలను, తిథులను, బుతువులను' 

ధ్యాన శ్లోకముల నాధారముగా గైకొని రచింపబడిన 

వాటి అధిదేవతల మూ రులను (వతిపాదించు తంజావూరు 

చితములు నుపసిద్ధములు. నాయక రాజుల కాలములో 

మధుర దేవాలయములో వెంసీవ చ| తాలు ఈ నాటికిని 

కలవు, 

జనపదాలలో, పట్టణాలలో, శామొాలయాలలో, రచ్చ 

సావిళ్లలో స్థానికముగా కులవృత్తిగా చిత్రరచన చేసెడి 
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ముచ్చీలు, జీనిగర్లు చక్కని చ్మితాలు భారత భాగవత 

రామాయణాలలోని గాథలు చి. తించుచునుందురు. నేటికీ 

చేర్యాలలోను, (జనగామ తాలూకా) వేములవాడలోను 

కాకిపడగలవాండ్ర్ల పటాలు, కాటమరాజు కథకు సంబం 

ధించిన బొమ్మలు, సెద్దమ్మలవాండ్ల భొమ్మలుచేసి వాటివై 

రంగువేయు సంప్రదాయ చిత కారులు గలరు. నేటికిని 

తోలుబొమ్మలను చిితించువారు గలరు, 

బందరు కలంకారీలు, కొండపల్లి నకాపీలు, దేవాల 

యపు తెరలమీద చిత్రించిన శైవ, వై సవ గాథలు హృద్య 

ములుగా ఉండును. ేకముక్కలపై దశావతారముల 

బొమ్మలు కూడ చాల (పసిద్ధములు. నిర్మల (ఆదిలాబాదు 

జిల్లా) లో దక్కను చితకళా సంప్రదాయము నేటికిని 

వించియున్నది. కాని ఆంగ వరిపొలనలో ఈ కళలకు 

[పోత్సావాము, "గౌరవము పోయి ఆ వృత్తులు నశించి 

పోయినవి, 

నవ్యయుగము : మరల ఈ శతాబ్లారంభ ములో దేశ 

పరివ్యాప్తముగా వచ్చిన దేశీయోద్యమము ఫలిత ముగ 

చేశీయమైన కళలు శతేరుకొన్నవి. పూర్వ సంప్రదాయ 

ములు పునరుద్ధరింపబడి చిత్రకళ కొక కొ త్తవికాసము 

కలిగినది. బెంగాలులో అవనిం|దుని కృత ముగ తీసికొని 

రాబడిన ఈ కళాచై తన్యమును మొట్టమొదట ఆంధ దేశ 

మున పిరియించిన గౌరవము బందరు ఆం|ధజాతీయ 

కళాశాలకు దక్కినది. (శ్రీ (పమోదకుమార ఛటోపా 

ధ్యాయుల అం తే వాసిత్వమున కొందరు యువచిత 

కారులు _కళాదీక్షును శై కొనిరి. అడివి బాపిరాజు, కసుతా 

ఆనంద మోహానళా,స్త్రి, రామమోహన శాస్తి, గుట్టం 

మల్లయ్య మొదలై నవారు అక్కడ తయారయినవా రే. 

(శ్రీ ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు తమ సమీజావ్యాసముల 

చ్వారా ఉత్తమ భారతీయ కళాధర్మములు వివరించి, 

ఈ ఉద్యమమునకు మూలపురుషులయి నారు. అజంతా 

నం|పదాయ జనిత మైన చేభావిన్యాసములతో, అలంకార 

యుతమై, భావపధానమెన చిత్రములు ఇచ్చట తయా 

రయినవి. బాపిరాజుగారి రేఖా చితములు, కవుతా సోద 

రుల పెనిసిలు, ఎచ్చింగ్ రూవచిత్రములు |పసిద్ధములు. 

ఆ రోజులలోనే గౌతమీ తీరాన రాజమం|డి [పభుత్వ 

కళాశాలలో ఓస్వాల్డు కూల్లే) దొర |పిన్సిపాలుగా. 

ఉం డెడివాడు. ఆయన ఆంధ సం|పదాయములన్నను, 

ఆంధ సంస్కృతి అన్నను పరమ పవితముగా ఎన్ను 

కొనెడు కళాతపస్వి. ఆయన తన కాలేజీ విద్యార్థుల లేత 

హృదయాలలో జాతీయమైన ఈ భావములు నాటిం, 

ఆయన కపి, చిత కారుడు, కథా రచయిత. ఈమూడు 

(ప్రక్రియలలో అతడు తన కిష్యులను [పోత్సహించి నాడు. 

చిత కారుడుగ ఆంరున భుజమెక్కినది- కీ గ, దామెర్ల 

రామారావుగారు. అతడు బొంబాయి చితక ళా శాలలో 

పళంశ నీయుడుగా ఉ త్రీ స్టడయి, భారత చేళము నందలి 

వివిధ కళా చేత ములు సందర్శించుకొని, కలక తాలో 

వంగీయ చితకళా ఫక్కికలు కూడ అవగాహాన చేసికొని 

1922 లో 'రాజమం|డి చేరుకొన్నాడు. కళావిధానాలలో 

ఉన్న బాగోగులు చక్కూగా ఆక లింపు చేసికొన్న పాడు 

గనుక తన వ్య క్షిత్వము, అనుభూతి, ఆంధ్రత్వము వెళ్లి 

విరియు విధముగా ఒక (కొత్త పంఛాను అతడు ఏర్పరుచు 

టకు (ప్రయత్నము చేసెను. 1922 లోనే “ఆంధ చిత, 

కభాశాల”ను స్థాపించి పలువురు యువకులను చితకళళా 

దీకితులను చేసెను. వారి కళాకృ్ళషి చేళములోను, 

ఖండాంతరములలోను' ఖ్యాతీ నార్జించుకొ నెడు రోజు 

లలో 1925 లోనే ఆయనకు అ కాలమృతి సంభవించినది, 

ఆయనకు అప్పుడు 27 సంవత్సరముల వయస్సు. రామా 

రావుగారు (పాక్చళ్చీమ నం|పదాయములను సమన్య 

యముచేసి ఒక సం|పదాయమును సృష్టిం చుటకు [పయ 

త్నముచేసి ఆ మూడు నంవత్సరముల స్వల్ప వ్యవధిలో 

చాలవరకు కృత కృత్యు అయిరి, 

నిత్యజీవితము, చరితలు, పురాణములు - వీటినుంచి 

రామారావుగారు విషయము తీసికొని వీటిరంగులతోను, 

నూ నెరంగులతోను విస్తృతముగా చితరచన చేసినారు. 

ఒక గురువు తీర్చిన బాటలోగాని, అనుశుతమైన ఒక 

సం|పదాయములోగాని గొప్ప చిత్రములు చి త్రించుట 

అంత విశేషముగాదు. తానుగా ఒక పద్ధతిని సృష్టించు 

కొని పలువురకు ఆదర్శ[పాయ మైన ఆ సంప్రదాయము 

నకు మొనగా నిలువగలుగుట |పతిభా విశేషము - 

రామారావుగారు విశిష్ట మైన ఒక ఆం|ధ చిత్రకళా సంప 

చాయమునకు మూలపురుషుడు. రామారావుగారి 

శిష్యులలో వరదా వెంకటరత్నము, చేమకూర. నత్య 
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గాజులబతు = నీ. (శీనివానులు . గొడుగులు . అ. పెడీరాౌజు 
, నాటో 



ఆంధ్రులు = చిత్రకళ 

నారాయణ, భగీరథి, దిగుమర్తి బుచ్చి కృష్ణమ్మ, 

వాణి మొదలై నవారు ఆతని నం[ప్రదాయము కాన 

సాగించినారు. వరదా పంకటరత్న౦గారు రామళాయ 

చితక ళాశాల అనుదానిని స్థాపించి నడుపుచున్నారు. 

భగీరథిగారు నీటిరంగులతో చిన్నచిన్న (పకృతి చిత్రములు 

రచించుటలో సిద్దహనస్తులయిరి. 

ఫీర్రి సమశాలకులుగా థీమవరములో అంకాల వేంకట 

సుబ్బారావుగారు, పెనుగొండలో సి. యన్. వెంకటటావు 

గారు, వి. అర్. చిళాగారు వేర్కొనతగినవారు, వి. 

ఆర్. చి్రాగారు కుటీర పరిశ్రమలలో (పత్యేక ముగా 

కృషి చేసిరి. వీరును, శేజోమూర్తుల కేశవరావుగారును, 

శాంతిని కేతనములో చితక ళాభ్యానము చె చేసిరి. కేశవరావు 

గారి చారుచితములు (woodcuts) ను|పసిద్ద ములు. 

ఇంతలో మదాను చితకళాశాలలొ (శ్రీ దేవీ పసాద 

రాయ చౌదరిగారు (పిన్సిపాలుగా వచ్చిరి.  రాయచౌదరి 

గారు [పాక్చశ్చిమ క్రభా సంపదాయములకు (పతినిధి. 

ఆయన తన శిష్యులకు ఆత్మ వ్య క్రీక రణములో చక్కని 

క ళాఖిని వేశమును కలిగించి స్వేచ్చనిచ్చిరి. అక్కడ తయా 

రయినవారి చితములలో జాతీయమైన తూగు, గాఢమైన 

పతి, వస్తు వై_విధ్యము, 
తీ 

సత్య 

కళా నంప 

నున్న వి. ఆయన యొద్ద సయ్యదు అవామ్మదు, నంఘం 

లక్మీబాయి, మాధవ పెద్ది గోఖలె, నారాయణరావు, 

మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి రి, పిలకా నరసింవామూ రి, 

(శ్రీనివాసులు, ఎ. పె డిరాజు, రామగోపాలు మొదలైన 

వారు చిత విద్య నభ్యసించీరి. 

శ్రీనివాసుల చిత్రములు జానపద రీతిలో ఒక సౌలభ్య 

మును గడించినవి. పిలకా నరసింవామూర్హి చితములలో 

జానపదచ్భాయలున్నను అవి పొరాణికముల వై పున కే 

మొగ్గును. మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి చిత్రములు పొరా 

ణక మైన వరిధిలో నిలిచి నిత్య జీవనచ్భాయలు (వతిబింబించు 

చుండును. ఈయన తోబుట్టువులు పిసుపాటి సీతా చేవి, 

పిలకా విజయలత్కి, కవుతా స్వ రాజ్యలత్మీ అనల్బ మైన 

కృషిచేసి, చిత కళా లఖ్మీకి [కొత్త ఒయ్యారములు 

కూర్చిరి. వీరుగాక (స్రీచిత కారిణులలో రత్నాల కమలా 

బాయి, తుంగల అమ్మీ దేవి, యమ్, నాగేశ్యరీజాయి గణ 

సీయలు. .స్వతం[తముగ చిత్రకళ 

స్వేచ్చ (పబలముగా 

స్వయంకృషివల్ల 

నభ్యసించి, ఆచంట జానకిరామ్, కూచి భాగేశ్వర శర్మ 

చక్కని చిత్రములు రచించిరి. 
తెలంగాణములో ఈనాడు జరుగుచున్న చితకళా 

కృషి (పత్యేకముగా ఎన్నదగినది. హైదరాబాదు పట్ట 

ణము అటు ఉ త్తరాగి-ఇటు దతీణాది నాగరకతలకు ఆట 

పట్టు. అందువలన ఆ రెండు నాగరకతల సమన్వయము 

వలన ఏర్పడు చక్కని నంసా్మ రము అక్కడి చిత కారుల 

కృషిలో సము న్మేషము చెందిఉన్నది. 

తెలంగాణములో కొండలు, దుర్గములు, శిథిలములై న 

పురావై భవ చిహ్నాములే అడుగడుగునను కనుపించును. 

రాళ్టుకావు, అవి రత్నము లనెదను. కొండలు చేరువౌ 

తున్నకొలది వాటి హృదయ స్పందములు గుండెలలో 

ముదురుకొనుచున్న కొలది గట్టు, కన్నము ఎరుగని మెట్ట 

పొలాలలో జొన్న చెరు బంగరు వి స్తీర్ణాలు చూచినకొలది 

చూపులలో, తలపులలో, అంతస్సులో ఏదో వింతమార్చు 

వెల్లివిరిసివచ్చును. ఆపరినరాలలో నిత్యము వసించెడు 

కళాశీలికి ఆ దృళ్యములు ఎంత ఉశక్తేజము నిచ్చి, చిత్ర 

నిర్మాణమునకు ఉన్ముఖుని చేయునో ఊహించలేము. 
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అక్కడ [ప్రముఖ చిత్రకారుడైన కొండపల్లి శవగిరిరావు 

గారి “రాయగిరి కొండలు? అన్న చిత్రము చూచినచో 

ఆ [పదేశాలలో తిరుగుచున్న క్షు అనిపించును. శేషగిరిరావు 

గారు హైదరాబాదు చితకళాశాలలో చిత్ర విద్య నేర్చు 

కాని, ఒక సంవత్సరము శాంతినిశేతనములో కూడ ఉండి 

వచ్చిరి. వారి చిత ములలో ఆ ఛాయలు కనిపించును. 

తరువాత చీనా పద్ధతిలో ఆయన చాల చిత్రములు రచిం 

చిర. కొండ కఠొమ్మున కూర్చున్న కోతులు”, వారి'కాకులు” 

అందుకు చక్కని ఉదాపహారణములు. వీరితో పాటు 

ఆ కళాశాలలో తయారయినవారు వి. మధునూదనరావు, 

"శ. రాజయ్య, సయ్యద్ బిన్ మహమ్మదు ముఖ్యులు. 

రాజయ్యగారి చితములలో-జానపద శై లిలో-"గృహిణి” 

మొదలై నవి చక్కని ఉదాహరణములు. మధుసూదన 

రావు గారి “సోదె: పల్లెజీవనమునకు చెందిన చక్కని 

చిత్రము. సయ్యద్ బిన్ మహామ్మదుగారు రూపచి[తణలో 

సిద్ధవాస్తులు. 

ఫీఠరుగాక బొంబాయి చితకళాళాలలో విద్యాభ్యా 

సము చేసివచ్చిన పి. తిరుమల రెడ్డి, దీనదయాళ్ నాయుడు 



మొదలయినవారు చాల గట్టవారు. తీరుమల రెడ్డి ఆ కళా 

శాలలో ఛాశ్చెను జిరార్డు (G౭[2r4) పిన్సిపాలుగా ఉన్న 

ప్పుడు వారిచెంత కళ నుపాసించిరి. ఆయన |వచురించిన 

'చితవృంతము” (Alb॥m) చూచినప్పుడు ఆ కళాళాలలో 

ఇయ్యబడిన ఉత్తమ శికణము బోధవడుచున్నది. గురు 

శిష్యులకు ఎట్టి సంబంధము ఉండెడిదో జిరార్డుగారు 

(వాసిన తొలిపలుకులో తెలియుచున్నది. రెడ్డి, పాళ్చాత్య 

వర్ణ విన్యానమును అలవర్చు కొన్నాడు. 

“రాకు అగ ఆగత అట్టు చి 
బొంబాయిలో ఇప్పుడు (పసిద్హలెన హ స్పేన్, 

ఇం|పషనిష్టుల 

ఆరా 

ముదలయిన చిత కారుల కృషి బీజాలు పది చి శాలలో 

కలవు. వీరి స్టిల్ లైఫ్ ఫ్ చిత్రములు చాల హృదయంగమ 

ముగా ఉన్నవి. దీనదయాళ్ సుమారు 70 సంవత్సరాల 

వయస్కుడు. ఐనను యువకునివలె నేటికిని చ్మితకల్పన 

చేయుచునే ఉండును. ఆయన దారుమూ రులను నృజించు 

టలో అందెవేసిన చేయి. 

అనుశుతమయిన దక్కును కలమునకు చెందిన చిత 

కార కుటుంబమువారు వెంకటరామయ్య, బాణయ్య 

అనువారు, వీరు నిజామలీఖాన్ దర్చారులో (పఖ్యాతి 

గాంచిన వెంకటాచలం అను చిత కారుని వంశమునకు 

చెందినవారు. వారి చిత్రములు అచ్చముగా పూర్వపు 

చిత్రములను పోలి ఉండును. సాలార్ జంగు మ్య్యూజియ 

ములోను, విజేశీయుల సంకలనములలోను ఆ చి|తములు 

గలవు. 

(వస్తుతము ఢిల్రీలో ఉన్న కుమారిలస్యామి తెలంగాణ 

మునకు చెందిన చిత కారుకే. దేశము స్వతం[తమై చిత 

కళ ఒక [కొత్త త తేజము వెలయించుచున్న యో సమయ 

ములో. హైదరాబాదు నగరము ఆంధ దేశమున కేగాక 

దజిశాపథమున కంతటికిని కళా కందము కాగల అవ 

కాళము లెన్నో కలవు. 

' మొ. కృ. 

ఆంధ్రులు - నృత్యకళ (చరిత్ర): _ నృత్యకళ 

[పారంభదళలో రెండు విధములుగా నుండెను. 

1. ఆరాధన నృత్యములు :- ఇవి ఆల యములలో 

జరుగును. 

2. వినోద నృత్యములు := ఇవి ఆలయముల వెలుపల 

జరుగును, 
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అనాలో. wv de SU) 

కెండవదశళలో నృత్యకళ నాల్లు విధ ములను. 

1. ఆరాధన నృత్యకళ : - ఇందు దేవడాసీల నృత్య 

ములు, గరగల సేవ కొలువు, వీర 

నాట్యము - మొదలయినవి చేరియుండును. 

2, [ప్రచార నృత్యకళ :_ ఇందు కూచిపూడి భాగవతులు, 

నృ త్య ము, 

గొల్ల భాగవతులు, జక్కులభాగవతులు, బహురూపులు, 

యానాది భాగవతులు, మాలచానరులు మున్నగువారి 

నృత్యరీతులు, కలాపనాట్య మేళములు, తోలుబొమ్మలు, 

బొమ్మలాట, పగటి వేషములు చేరును. 

లి. కచ్చేరి నాట్యము ;= ఇందు భోగముమేళము, 

మేజువాణి, భరతనాట్యము చేరును. 

4. జానపద నృత్యకళ :. ఇందు గొబ్బి, కోలాటము, 

త ప్పటగుండు, చిరుతల భజన, బుట్టబొమ్మలు, మాయ 

గుజ్జములు, జి కేగాట, బతకమ్మలాట మొనలై నవి చేరును. 

“పాచీనాంధ్రచేకములో నృత్యకళ రెండు విధములుగా 

[పచారములో నుండినది. 

1. ఆఅలయములలో చేవదాసీలచే చేయబడిన ఆరాధన 

వ ఆలయ ఆవరణముదాటి, ఆరాధనక్రై వచ్చిన 

యాత్రికులను రంజింప జేసి, [ద్రవ్యార్థనకై 'జేయబడెడు 

“కురవంజి ఆటవిక నృత్యములు. 

దేవదాసీలు - వీరు విష్ణుచాసీలు, శివచాసీలని రెండు. 

విధములుగా నుండెడివారు. అకు వారి నృత్యకళ _ విమ 
య 32 

జ్ 
చాసీలకళ “లాన్య' (అభినయ) [పాధాన్యమె, కివచాసీల 

కళ ఆాండవ (నృత్య) (పాధాన్యమై యుండినది. 

.. నృత్యకళను -దె చారాధనములో ఒక భాగముగా 

మన పూర్వులు పరిగణించిరి. [ప్రభాత సమయమున 

స్వామికి మేల్కొలుపు మొదలుకొని ర్యాతి పవళింపు 

చీవవరకు జరిగడు వివిధ పూజలందు, ఉవచారములంచు, 

ఆయాసమయములకు తగినట్టు చాసీలు నృత్య గీతాల త్రో 

భగవంతు నారాధించెడువారు. పుష్పాంజలి, మేళ[పా_్తీ, 

పేరిణి, కౌస్తుభము, నవసంధి, సమపాడ, భుజంగ, శుభ 

లీల మొదలై నవి వారిచే |పడర్శింపబడు |ప్రక్యేక నృత్య 

ములు, ఈ నృత్య ములన్ని యును భ రత శాస్త్రము ననున 

రించి, శా స్త్రీయపద్ధతిలో జఇంపొందించ బడినవి. ఇందు 

“లోకధర్శి' కి తావులేదు. వివిధ ఆలయములలో ఆ 
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ఆంధ్రులు = నృత్యకళ (చరిత్రా 

చేవళములోని మూర్తి ననునరించి, స్వామికి |పీతినీ కలి 

గించునట్టి కరణాంగహోరములతో కూర్చబడిన నృత్య 

ములు మాత మే (పదర్శింవబడెడివి. అంతియేగాక [పాతః. 

కాలమున కొన్ని నృత్యరీతులు, [పదోషకాలమున కొన్ని 

నృత్య రీతు లుం డెడివి, అట్టి వే శివాలయములలోోే [పదర్శిం 

చెడు సంధ్యాన్భత్య ము - భుజంగ| తాన. ఆలయనృత్యము 

లన్నియు, నృ త్త పాధాన్య మెనట్టివి. ఇందు రేచకములు, 

కరణములు, అంగవోరములు, మండలములు, శాస్ర్రాయ 

[కమము ననుసరించి [పదర్శించుటయేగాక, ఈ నృత్య 

ములలో నుపయోగించిన తాళములుగూడ _ గణపతి, 

ఇంద, విషు, రుద మొదలయిన అవూర్వ తాళములు, 

నృత్తము ఆయా శాళముల [క్రియల ననునరిం చి 

కూ ర్పెడివారు. . 

ఆలయము వెలుపల వినోచార్థము (వదర్శింపబడిన 

నృత్యరీతు లే కురవంజి, యక్షగానములు. ఈ నృత్యము 

లకు శ్యాన్త్రముతో సంబంధము లేదు. “నాట్యధర్శ్మి* కన్న 
'లోకధర్మి* యే యిందు విశేషముగా (పాముఖ్యము 

వహించును. ఇది దేశీయ విద్య. ఆలయ నృత్యములను 

“మార్గ నృత్యరీతులుగా, కురవంజి నృత్యము లను దేశి 

నృత్యరీతులుగా సేరొనవచ్చును. లయ పాధాన్య మైన 

అంగచలనము ఈ నృత్యములలోని' విశేషము. ఒక పురాణ 

గాథ ననునరించి వీరు నృత్యమునల్పినను, కధను పాడుచు 

మధ్యమధ్యన ఉత్సాహముగా నుండుటకుగాను,. ఆ గీతము 

చెట్టబడినది, ఈ మూడుపాతలే కథనంతయు నడచెడు 

వారు. నృత్యమందు వీరు పాడెడు నంగీతరచనలు _ 

(తిపుటలు, అర్థచం దికలు, జం వెలు, ధవళములు, శోభన 

ములు, ద్విపదలు, కందము మొదలై నవి, లయ (పాధా 

న్యము కలవై, నృ త్తమునకు మాతము అనువై నట్టి రచ 

నలు, గరుడాచల యవ్షగానము (చెంచులమ్మీనాటకము) 

(శ్రీగిరికురవంటి, సుగీవ విజయము ఈ తరగతికి చెందిన 
[పాచీన యత్షగానములు. 

నృత్యమందు పూర్వకథ ననుసరించి అనేక పాత్రము 
లను (పవేశ వెట్టి, ఆ పా్యతములచే మాొట్లాడించు విధానము 

తరువాత వచ్చిన పీధినాటకములందు గాననగును. 

కాల[క మేణ చాసీల నృత్యము ఆలయముచదాటి 

ఆలయ (వాంగణము వ వేళించినది.. ఉత్సవమూ రిని 

ఊరేగించి కళ్యాణమంటము. వె అధిస్టింప జేసి, ఆ స్వామి 
కెదురుగా నృత్యము నలుపబడెడిది. ఆ నృత్యము అభినయ 

(పాధాన్యమె, ఆరాధన (పాధాన్యముతగ్గి అచ్చట చేరిన 

[పేమకుల వినోదమునకు చేయబజెడు [వదర్శనముగా 
తయారై నది, ఆలయములో మొతము, మూలవిరాట్టున 

కిగురుగా చాసీలు శాస్త్రీయ నృత్యముల నే [వదర్శించెడు 

వారు, పిమ్మట కొంత కాలమునకు చాసీల నృత్యకళ, 

గణికలద్వారా, రాజాంతఃపురము (పవేశించినది. దర్బారు 

విద్య శాస్త్రీయ కళ్ణెనను, ఆధ్యాత్మిక భావముల 
కంతగా విలువ నివ్వక, రాజసభలలోని పండిత, రసిక 

యొక్క లయకు తగినట్టు అడుగులు వేయుదురు. వా స్ప. 
విన్యానము (ముదాభఖినయము) వీరికి తెలియదు. ఈ 
నృత్యరీతిలో తాళముకం'ఖును, లయ శెక్కువ |పాధా, 

న్యము ఉండెడిది. కురవంజి - అనగా “కురవలు?” మొద 
లైన. ఆటవికుల “అంజి? నృ త్తవిశేషము, దీనినే “చిందు” 
అనిగూడా. పిలుచుట కద్దు, అశ. యతకగానము-యతుల' 

(జక్కుల) గానపద్ధతిమయై “యున్నది, 

_ కురవంజి, (యయక్షగానములందు. ఆదిలో ఒక్క రే నృత్య 

నూాడుచు కథచెప్పెడువార్వు '(నేటికాలపు: - వారికథల 

వలె: అట్సువై. సింగి, సింగడు అను పా[తలు సృష్టింపబడి 
నవి, పీరిద్దరును కథలోని వివిధపా(త్రలుగా మారి న్యత్య 

మాడెడువారు. తరువాత కొంతకాలమునకు కథను 

నడుపుటకుగాను కోణంగి (చోడిగాడు) అనుపా|త్ర [పవేళ 
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జనులకు విజ్ఞాన ముతోగూడిన వినోదము నిచ్చెడిది. పామర 

జన రంజక ముగానుండి, (పకృతి వై ఆధారపడుచుండిన 

దేశికళి యగు కురవంజి యక్షగానములకు గూడ 

శాస్త్రము నెరిగిన వండితుల ఆదరము లభించినది. రాజ. 

సభలలో ఈ విద్యకు ఆదరము లభించినంత నే భరత విద్య 

యందు పాండిత్యముగల ఆచార్యులు యతగానములను 

రచింపమొదలిడిరి. ఈ యత్షగానములను రాజమందిర 

ములలోను, వచ్లెపట్టణములందును భరతమును,. అభినయ 
మును తెలిసిన వేశ్యలు [పదర్శించెడువారు. కాని [ప్రభు 

వుల రంజింప జేయుటయే వీరి [పథమ క _ర్హవ్యమగుటచే, 
వీరియొక్క. కళయందు శ్యాస్త్రభాగము నానాటికి 

కీణింవజ్ొచ్చినది. ఆ విద్యతోపాటు, వేశ్యల జీవిత 

విధానము గూడ ఈ కళకు కళంకము తెచ్చినది... 



అట్టి శోచనీయపరిస్థితిలో మన నృత్యకళ పూర్తిగ 

నళించిపోకుండ కాపాడుటకు, “నాట్య మేళములు” మన 

దేశములో ఉద్భవించినవి, శాస్త్రము నెరిగిన (ాహ్మణ 

పండితులు, ఈ మేళములను నృష్టించిరి. వీనియందు 

(స్త్రీలకు స్థానము లేదు సరిగదా, (స్త్రీలు నృత్యమాడుట 

వీరి 

నాటకములందు (శ్రీ పాత్రమును గూడ పురుషులే 

ధరించెదరు. వీరు జట్టులుగా తయారయి, దేశములోని 

మారుమూల పల్లెలుగూడ నంచారముచేసి, [పదర్శనము 

లిచ్చి, నృత్యగీతములద్వారా మన వురాణేతివోసముల 

లోని రసవంత మైన ఘట్టములను అభినయించి, నాట్య 

మాడి సామాన్య (పజానీకములో మత|పచారము చేసెడు 

వారు. కనుక వీరికి [పచార నర్తకులని, పేరువచ్చినది. 

ఆదిలో వీరు శివసంబంధమైన కథలనే నృత్యమాడు 

చుండిరి. కృష్ణభ క్ని దేశములో (పబలిన తరు వాత 

కృష్ణపర మైన భాగవత కథల నాడుట మొదలిడిరి. నాటి 

నుండి వీరిని భాగవతులనియు, వీరు (పదర్శించు నాట్య మేళ 

ములను భాగవతము లనియు పిలుచుట ఆచార మైనది. ఈ 

కాలమునుండియే చాసీల నృత్యకళను నట్టువ కుళము 

లనియు, నాట్య మేళములవారిని భాగవశులనియు, 

పిలుచుట [పారంభమయినది. ఈ భాగవతులలో కూచి 

పూడివారు ముఖ్యులు, పీరు [బాహ్మణులు. సంగీతము, 

భరతము, మం|తశా(స్త్రముల నెరిగిన వేదాధ్యయన 

పరులు. కూచిపూడి భాగవతులకు భరత విద్య 'నేర్పినవారు 

యోగి సిద్ధేందులవారు. ఫీరు “పారిజాతాపవహారణముి 

అను నాటకమును రచించి కూచిపూడి వారికి నేర్చిరి. నాటి 

కూచిపూడివారు, వారి తరువాత తరములవారు కూడ 

నృత్యము నారాధించుటకుగాను, గోల్కౌాం౦డ "నేలిన 

తానీషా యొద్దనుండి కూచిపూడి అ[గహారమును దాన 

ముగా బడసిరి. అంతియేగాక కూచిపూడిలో పుట్టిన [వతి 

(భాహణబాలుడు యు క్షవయస్సు వచ్చినంత నే, నృత్య విద్య 

నభ్యసించి, తన జీవితములో నొక్కసారైనను గ శైకట్టి, 

ఆలయములో స్వామి కెదురుగా, భామకలాప మాడవల 

నని శాసించిరి. ఆ సం్రపదాయమును నేటికిని కూచిపూడి 

వా రనుసరించుచున్నారు. కలాపములశో [పొరంభ మైన 

వీరి విద్య కాలిక మేణ, వీధి నాటక ములలో పరాకాష్ట 

యూ మళములవారు పూర్తిగా బహిమ్మరించిరి. 

ఆంధ్రులు = నృత్యకళ (చరిత్ర) 

గ్గే నందుకొన్నది. కథననుసరించి అనేక ప్యాతములు [ప 

"పెట్టబడి, ఆ పాతములచే మాట్లాడించు విధానము 

నాటకములందు గాననగును, అట్లు [ప వెళించు పాతముల 

సంభాషణములు 'దరువులి రూపములోను, ద్విపద, 

సీసార్థము, సీసము, కంచార్థము, కందము మొదలైన 

దేశీయ ఛందస్సులందును, చంపకమాల, ఉత్పలమాల, 

పంచచామరము, శార్దూలము మొదలైన వృత్తము 

లందును రచింపబడినపి. ఈ రచనలచ్వారా రాగములకు 

(పాముఖ్యము 'పాచ్చినది, మరియు నృత్త (పాధాన్యము 

తగ్గి నృత్యము ఎఎంపొందినది, 

చె విధముగా" భాగవత  మళములవారు కళా 

సంస్క రణొద్యమమును ఆరంభించి,  కళయొక్క 

శాస్త్రీయతను, పవి|తతను కాపాడుటకు పొటుపడుచుండ 

రాజ దర్శ్భారులలోని నృత్యకళగూడ చెక్కు. మార్పులను 
జెందినది. రాజన ర్హకులు యక్షగానములలో = శాస్త్రీయ 

నృత్త నృత్య అభినయరీతులను |ప్రవేశపెట్టినను వారు 

నృత్య నాటక ముల [పదర్శనములతో సంతృప్తి చెందలేదు. 

యకుగాన పద్ధతిలో (పదర్శింపబడిన నాటకములోని 

నృత్త నృత్యములు కథ ననుసరించి చేయబడుటచే ఒక 

(కమపద్ధతిలోనుండ వీలులేదు. నాటకము ననుసరించి 

అందలి పాత్ర పోప.ణార్థము, దరువు లేర్చ్పరుచబడి 

యుండుటచే నర్తకి కొన్ని నిబంధనములకు కట్టుబడి 

యుండవ లెగావున నత్త నృత్యములందు విజ్బంభించి 

తన |పతిభ వెల్లడించు అవశాళములేదు. ఈ లోటులను 

దిర్చుట కే . రాజాస్థానములలోని సంగీత విద్వాంసులు 

నాటక కథతో సంబంధము లేకుండ, సంగీత (ప్రాధాన్య మై, 

నృ త్త నృత్యములందు పూర్తిగా న రృకులు తమ పాండిత్య 

మును (పదర్శించుటకు అనువైన రచనలు చేసిరి. అవియే 

స్వరపల్ల వులు, జాతిన్వరములు, శబ్దపల్ల వులు, శబ్దములు, 

శేశికలు, పద శకేళికలు, చౌవద కేళికలు, దురుపద కళికలు 

మొదలై నవి. స్వరవల్ల వులు, శబ్బపల్ల వులు, జాతిస్వరములు 
నృ_త్తమున కనువై నట్టి రచనలు, ఇందు నర్తకి పల్లవి 

నాభి*రముగా చేసికొని, వివిధరీతుల రాగమును నంచా 

స [| 

గ. 

క్క 
రింగు 

రము చేసి, వివిధ జాతులలో ఆడవులు (పదర్శించెడిది. 
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నాటినుండే నృత్త “అడవుల కూర్చు [పారంభ మైనది. 

తత్పూర్యము నృ త్తమందు అడుగులే గాని ఆడవులు 



ఆ౦(ధ్రులు = నృత్యకళ (చరిత్ర) 

(పదర్శించే సంప్రదాయము లేదు. “అడవుి అనగా ఒక 

నృ త్తహాన్తమును, దాని కనుగుణముగా పొదవిన్యానము 

చేర్చి, వివిధగతుల (పస్తారముచేసి ముగించుట. అడుగు 

లకు ఇట్టి క్రమము లేదు. మృదంగగతిని గాని, జతిని 

గాని అనుకరించి, లయ (పాధాన్యముగా పాొదసంచల 

నముచేసి ముగించుట అడుగు, శబ్దములు, పద శేళికలు, 

దరువులు నృత్య మున కనువై న రచనలు. ఈ వర్ష నాత్మక 

రచనలకు ఆంగి కాభినయము (ము(దాభినయము, (పద 

ర్భించుచుం డెడువారు. 

చె తరగతి రచన లన్నింటియందును నత్త నృత్యము 

లకు అవకాశమున్నను, భారతీయనృత్యకళకు తలమానిక 

మెన సాత్వికాఖినయమునకు ఈ రచనలు ఉపయోగించవు. 

కావున నర్తకులు నృత్త నృత్యములతో తృప్రిచెందవలసి 

వచ్చినది. ఆ లోటును గూడ తీర్చి, మన నృత్యకళకు 

సంపూ ర్షత్వము చేకూర్చుట కేగాబోలు మత్రయ్య వదరచన 

చేసెను. ఈ పదములు విలంబిత లయను గలిగి, శృంగార 

రస (పా ధాన్యమె, నాయికానాయకులకు సంబంధించి 

యుండుటచే దేవదాసీలు పదాఖినయముద్వార సాత్వికా 

భినయమును |ప్రగర్భించి తమ కళకు సంపూర్ణత్వము 
చేకూర్చుకొన్నారు. నొటివరకు దరువుల కిచ్చిన అగ 

స్థానము ఇపుడు పదములకు లభించినది, భాగవత మేళ 

ములవారు గూడ తమ నాటకములలో రసవ ద్రట్టముల 

నభినయించవలసినపుడు, దరువులతోపాటు వదరచనలను 

గూడ అభినయించుట [పారంభించిరి, ఈ రీతిని ఆలయ 

ములలో ఆరాధనకళగా [పారంభ మైన దాసీల నృత్త 

[పధానమగు కళ, (క్రమముగా రాజదర్బారులలో నృత్త 

నృత్య అభినయాదులలో వికానముజెంది, పరిపూర్ణత 

నొంది, సంపూ ర్థకళగా వి రాజిల్లి నది. కురవంజి రూప 

ములో నుండిన చేశీయకళ, భాగవతమేళ పండితులచే 

సంస్కరింపబడి ఏధి నాటకములుగా (ప్రఖ్యాతిగాంచినది: 

(భాహ్మణ మేళములవారు అనేకవిధముళలైన శాస్త్రీయ 

విధానములను యక్షగానములందు (ప వేళ పెట్టినను, 

జక్కులవారి విద్య మ్మాతము ఇంకను ,[పాచీనదేశి 

సంప్రదాయము ననునరించియే [పదర్శింపబడుచున్నది. 

వీరి కథ నడుపువిధముగాని, దరువుపట్టుగాని అతి |పాచీన 

ముగా నుండును. వీధి నాటకముల _పూర్వపు ఇద్రేఖః 
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స్వరూపమును మనము శకెలంగాణములోని బపహురూపుల'ి 

కళయందును, అంధ [పాంతములోని జక్టుల్క, యానాది, 

దానరి భాగవతుల నాట్యములందును చూడగలము. 

ఇవి గాక తోలుబొమ్మలాట, బొమ్మలాటగూడ మన 

దేశములోని [వచార నృత్యకళలలో (ప్రాముఖ్యము 

వహించిన విద్యలు. తోలుబొమ్మలాట అతి |పాచీన మైన 

విద్య. |కీస్తు పూర్వము శాత వావహానుని కాలమునుండియు 

తోలుబొమ్మలాట తెలుగుదేశములో [పచారములో 

నున్నట్లు చరితలు చాటుచున్న వి. ఆం|ధదేశ మునుండియే 

యీ విద్య, మన నృత్యకళతోపాటు బలి, జావా ద్వీపము 
లకు (పొకినది. హరికథ, బు|రకథ, పంబలకథ మొదలైన 

వినోదములుగూడ పురాతన యశ్షగాన విద్యనుండి చీలి, 

(పత్యేక కళలుగా వర్పడిన విద్యలు. 

ఈ నృత్యరీతు లేగాక నారాయణతీర్ణయతీం దులవారిచే 

రచింపబడిన “కృష్ణ లీలా తరంగిణి లోని తరంగముల 

నృత్యమాడు (పత్యేక నర్తకులుగూడ ఆం|ధ దేశములో 

నుండిరి. తరంగముల నృత్య "మొక (ప్రత్యక కథ. తరంగ 

నర్తకులకు తాళ లయలు స్వాధినమందున్నట్టు మరొకరి 

యందు గానము, తాళమును విన్యాసము చేయుచు 

నృత్యముచేయుట చూచినప్పుడు, వారు “లయతో ఆడు 

కానుచున్నారా * అనిపించును. 

బోగమువారి కచ్చేరి విద్య మూడు విధములుగా 

విడిపోయినది. మేళ ములు, మేజువాణి, ఏక వా తనృత్యము. 

బోగము నేళములందు సుమారు పం(డెండు మంది (స్త్రీ 

లుందురు. వారిలో శ్యాన్త్రము నెరిగిన నర్తకి పెద్దగా 

(నాయకురాలుగా) నుండును. మెళములందు నృత్త, 

నృత్యములుమా[తమే [వదర్శింపబడును. సాధారణముగా 

ఈ నృత్యరితి ఊ 'రేగింపులకు ఎక్కువగా నువ యోగించును. 

మేజువాణియందు (పతి నర్తకి తనయొక్క విద్యను 

(పదర్శించుటకు అవకాళముండును. పదములు, వర్ష. 

ములు, శ్లోకములు మొదలైన (ప్రసిద్ధ రచనలు ముఖ్య 

ముగా అభినయించెదరు. అభినయ మే (పశ్యక ముగా 

మేజువాణిలో చూడవలసిన విశేషము. అలంకార 

శాస్త్రము,  భరతశా(స్త్రము నెరిగి, కావ్యపురాణెతి 

హోనములందు పాండిత్యముగల్లిన నాయకురాలు సాధా 

రణ ముగా మేజువాణీలో 'పదము నభినయించును, 



పదములోని నాయికను సాత్విక సంచారులతో రంజింప 
చేయుచు, శాస్త్రముల నెరిగిన వీద్యాంనుని (ప్రశ్నలకు 

నమాభధానము చెప్పగలిగెడు సామర్ధ్యముగల నర్తకి 

మ్మాతమే నభలో గజ్జెగట్టి పదము పట్టుట కర్షురాలు. 

పకపా[త నృత్యము ఇదే నేటికాలములో భరత 

నాట్య మను "పేరుతో (పసిద్ధిగాంచినది. ఈ నృత్యరీతి 

సంగ్ఞానము లున్న [వచేశ ములలో ఇఎంపొంది (పచారము 

లోనీక వచ్చినది. తంజావూరు, కాళహా స్తీ, కాన్వేటి నగ 
రము, వేంకటగిరి, పిళావురము, వెద్దాపురము, కొల్లా 

పురము, విజయనగరము మొదలయిన సంస్థానములలో 

ఆ రాజుల పోషణములో వృద్ధిచెందినది. ఇందును వతతియ 

సంస్థానము లందలి (విజయనగరము, చెద్దాపురము మొద 

లయినవి) విద్యకును, వెలమరాజుల రాజ్యములలోని 

(తంజావూరు, వెంకటగిరి, _పిఠాపురము, బొబ్బిలి మొద 

అయినవి) విదగకును చాల భేద మున్నది. ఈ పద్దతి నృత 

మందు (5 నర్తకి పాల్గొనును, నాట్యాచార్యు హ్ 

నాడించును. నృత్యము "మేళపా్లి లేక 'అలరింపు' 
అను నృత్తముతో [ప్రారంభమై 'జావళీ? లేక '"తిల్లానితో 
ముగియును. ఈ నృత్య సంప్రదాయము నృత్తముతో 

(బారంభింపబడి, నృత్యము (పదర్శించిన తరువాత అభిన 

యముతో ముగియుచున్నది. భారత దేశములోని నృత్య 

రీతు లన్నింటిలోను ఈ నృత్య సం|పదాయమందు 

మా|త మే, నృత్త నృత్య అభినయములు శాస్త్రీయ 

దృక్పథములో, చక్కగా సమపాళ్ళలో పోషింపబడు 
చున్న వి. 

సంస్థానములం దు 'చర్మకట్టు వాద్యనృత్య'మని 

మరొక నృత్తరీతి (పచారములో నుండినది. ఈ నృత్య 

రీతియందు నుమారు వం[డెండుమంది డోలు (శృంగి భేరి) 

వాయ్యిద్యకులు, నన్నాయి పాటగాం (డు ఇర్మపక్కల 

ఎదురెదురుగా నిలబడి వాయిద్యముల వాయింతురు. 

వారిమధ్య ఏబది లేక అరువదిమంది శ్వేతాంబర ఛారిణు 

లయిన దేవదాసీలు చారులుదీరి నిలువబడి యుందురు, 

సన్నాయి వాగైగాం[డు అతి విలంబితలయలో “చౌక 

వరములను వాయించెదరు. శృంగి భేరి వాద్యకులు ఆ 

వర్ణము యొక్క లయను చెల్పుచు, కాల వె కాలము 

అలో (పస్తారము చేయుచు వివిధ జాతులందు జతులను 
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కట్టి వాయించి తీర్మానించెడివారు. నర్తకిణు లందరును 

పక కాలమందు ఆ పాటయొక్క లయ ననుసరించి అడ 

వులు పట్టి, వ కాలమందు తీర్మానించెడి వారు. ఇడి లయ 

(వధానమైన బ బృందన్న త్త విశేషము. 

నృత్యకళ, ఈ విధముగా కులవిద్య, వృత్తి విద్యగా 

తయారయి [పత్యేక తరగతులకు చెందినవారే దీనిని ఆరా 

ధించుటచేే సంఘములోని యితరజాతులవారు___. కీ, ప అలాగా ల 
పురుషులు తమ యొక్క. వినోచార్థము, పర్యదినము 

లందు అందరును ఒక చోట గూడి సంతోషముగా 

కాలము గడుపుటకు కొన్ని నృత్యముల నేర్పరచుకొనిరి, 

అవియే జానవద నృత్యములు, ఈ నృత్యములకు శాస్త్ర 

ముతో ఎక్కువ సంబంధములేదు. [పత్యేక శిక్షణ, సాధన 
అవసరము లేనట్టియు, అందరికిని అందుబాటులో నుండెడు 

విద్యలు ఈ జానపద నృత్యములు, అట్టి వే పల్లెలందలి 

(స్త్రాలు (ప్రదర్శించెడుగొబ్బి, కోలాటము, |బతుకమ్మలాట 
మొదలై నవి, తెలంగాణములోని మారుమూల [పాంతము 

లలో కొన్ని తెగలకు చెందిన పురుషులు |పదర్శించెడు 

కోలాట నృత్యమందు కొంత పాండిత్యము గానవచ్చును. 

అశే విశాఖ జిల్లాలోని “త ప్పెట గుండు నృత్యము, కృ బా 

గుంటూరు జిల్లాలలోని 'గుజ్జము ఆటి. గుజ్జము ఆట ఒక 

చిత నృత్య రీతిగా వీర్కొనవచ్చును. “గుట్జమునకు, 

మృదంగ వాయిద్యము ననుసరించి తాళ 'అలయలలో 

జాతీర్ణముగా నృత్యమాడుటకు శికణ ఇవ్వబడును. ఉత్స 

వములందు, ఊరేగింపులందు ఇవ్విధముగా శిక్షణనొందిన 

గుజ్జము కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టి, పాటకుడు పాడే గీతమ్ము 

తాళ లయల ననుసరించి మృదంగజతులకు గుజ్జముచే 

నృత్యమాడిం చెదరు. ఇవి గాక మాయ గుజ్ఞములు, బుట్ట 

బొమ్మలు మొదలై నవానిలో మనుష్యులు లోపల ఉండి 

వాని నాడింతురు 

తెలంగాణములో జోగుజాతికి చెందినవారు (పదర్శిం 

చెడు 'జోగాటి ముఖ్యముగా పేర్కొనదగిన నృత్యము. ఈ 

నృత్యము డప్పుల వాయిద్యముల ఆధారముతో చేయ 

బడును. 'జోగాటి మాలమాదిగకులములచవారిలో ఎవరైన 

చనిపోయినప్పుడు శవమును శృశానమునకు గొనిపోవు 

నపుడు ముఖ్యముగా ఆడుదురు. వీరి నృత్యరీతు అన్నింటి 

లోను “పిండోత్పత్తి” [క్రమమును వర్ణించు నృత్యము 



ఆంధ్రులు = వాణిజ్యము 

ముఖ్యముగా చూడదగ్గది. ఈ నృత్యము బాగుగా తిలకిం 

చిన సంగీత రళ్నాకరములోని సారంగ రేవుని పిండోత్పత్తి 

పాలొనినను వీరశె వము మన దేళములో [ప్రబలముగా 

నున్నష్పుడు ఇ వ మతస్థులలో పురుషులు గూడ ఆరాధన 

నృత్య ములు చేసెడివారు. ఆ నృత్యముల కే “వీరనాట్య 

మిని పరు. చేత ఖడ్గము, డాలు ధరించి ఖడ్గము లనెడు 

రచనలను గానముచేయుచు, గంభీరముగా వీరంగము 

వలుకుచుండగా  వీరావేశముతో వీరముస్టి నర్తకులు 

నాట్యమా డెడువారు. ఈ నృత్యము తాండవ పద్ధతికి 

చెందినట్టిది. ఇట్టి పె అమ్మవారు పూజలందు [పదర్శింపబడు 

గరగల నృత్యములు, సింవోచల స్వామీ (ప్రీత్యర్థము చేయ 

బడు సేవ, పల్నా టిసీమలో పీడల కొలుపులందు 

[పదర్శింపబడు కొలుపు నృత్యములు. 

ఈ నృత్యరీతులుగాక ఆంధ దేశములోని అరణ్య 

ములలో నివసించెడు ఆటవికుల = (కోయలు, చెంచులు, 

గోండులు, సుగాలి, నవరలు మొదలై నవారు) నృత్యము 

లనేకములున్నవి. ఇందు (పకృతి ఆరాధన నృత్యములు, 

బుతువుల నృత్య ములు ముఖ్యము. ఇవన్నియును బృంద 

నృత్య ములు, పర్వదినములందు కొన్ని వందలమంది 

(స్రీలు పురుషులు ఒక చోటగూడి యీ నృత్యములందు 

పాల్గొందురు, పీర్రి నృత్యము లయ |ప్రథానమయి, సాభా 

రణముగా [తిళగతిలో నుండును. 

: ఇంతవరకు రాత్రులందు దీపాల వెలుగులో (పదర్శిం 

చెడు నృత్యక ళనుగూర్చి మాత్ర ముచ్చరింపబడినది. అట్లు 

గాక దినమందే వివిధ వేషములు ధరించి [పజలను రంజింప 

డేసెడు పగటివేషములవారు గూడ మనచదేశములో 

నున్నారు. ఈ పగటి వేషములవారు అతిపురాతన కాలము 

నుండి మనదేశములో నుండిరి. కళింగ గంగరాజు పగటి 

వేషములవారితో జేరి శ[త్రువులను జంపినట్లు ఒకకథ 

(పచారములో నున్నది. భాగవత మేళములవారివ లెనే 

వీరుగూడ తమ విద్యను చేశక ళ్యాణమునకు ఉపయో 

గించిరి. 

ఆం|ధుల నృత్యకళకు-తంజపురి నేలిన నాయకరాజుల 

కాలము స్వర్ణయుగముగా పేర్కొనవచ్చును. ఆ కాలము 

నందే యతగానము |పభువుల ఆద రణములో శాస్త్రీయ 

నృత్య సం[పదాయముగా వృద్దిపొందినది. నాయక రాజులు 

కళాపోషకులేగాక, స్వయముగా అనేక యక్షగానము 

లను రచించిరి. ఆశాలములో చౌపదశేళిక, దురుపద 

శేళిక, పద కేళిక, నవపదము, జక్కి ణి, కొరము, పేరిణి, 

దేశి, మదన బలద్యూత ము, కందుక [కీడ, గుజ్జరి దండ 

లాన్య, కోపు, చిందు, వాల్విచి, విల్వేడు, గుజరాతిదేశి, 

_ శుభలీల, కొరవంజి. అను 19 రకముల నృత్యరీతులు 

రాజదర్భారులోని నర్తకిణులు [పదర్శించెడువారు. ఆ 

శాలమందే కచ్చేరి నాట్యము [కమపద్ధతిని [పదర్శించు 

విధానము ఏర్పరుపబడినది. తరువాత వచ్చిన మహారాష్ట్ర 

రాజులుగూడ అనేక యతగానముల రచనను జేసి నృత్య 

కళను పోషించిరి. 

వారు నృత్యక ళ నారాధథించినట్లు చరిితలవలన తెలియు 

చున్నను, నాటి నృత్య రీతుల స్వరూపము మొతము 

శతెలియవచ్చుటలేదు. కాకతీయ (పభువుల కాలములో 

ఆరాధన నృత్యకళ (పసిద్ధిగాం చినది. కాకతీయుల నాటి 

ఆలయములను తిలకించిన గర్భగుడి శిదురుగా, నందికి 

వెనుక నే దేవదాసీలు నృత్యమాడుటకు సుమారు ఎనిమి 

దడుగుల వ్యానము గల్గిన వలయాకారపు చదునైన రాతి 

నమన్చిడువారు. నర్తికి ఆరాతివపై నృత్యము చేసెడిది. 

ఇట్టి ఏర్పాటు హిందూ దేశములోని మరి ఏ ఆలయము 

నందును గానరాదు, కాకతీయులు నిర్మించిన ఆలయము 

లందు మాతనే యిట్టి న్భ త్య వేదికల యేశ్చా 

ట్లున్నవి. 

ఆనాటినుండి నేటివరకు ఆం(ధచేళములో నృత్యకళ 

సెంపొం దిన విధమునుగూర్చి యిందు సూత పాయముగ 

చర్చించబడినది. ఇచ్చట పేర్కొనిన నృత్యరీతులను 

గూర్చియు ఆయాపద్దతులను గూర్చియు విపులముగా. 

నిచ్చట వివరించుట కవకాశములేదు. 

రాయలకాలములో రాణివానము 

న, రొ. 

_ ఆంధ్రులు - వాణిజ్యము :- |కీస్తుకు పూర్వకాల 

మున ఆం(ధ్రదేశము అరణ్యములతో నిండియుండి, చిరుత 

పులులు, సెద్దపులులు, వనుగులు, పాములు మొదలగు 

వానికి ఆకరమై అక్కడక్కడ నివాసము లేర్పరచు 

కొన్న జాతులతో జనపదములతో విలసిల్లి యున్నట్లు 
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వర్ణింపబడినది, కాని [(కమముగా జననం ఖం ఫ్ర అభివృద్ధిచెంది 

పట్టణములు ఏర్పడి, వరిపాలా 

నిర్భిత మయి, ఆంధ శాతవాహన రాజుల కాలము 

పల్లెలు, విధానము 
లో 

ఉజ్జ్వలమైన నాగరికతను ఆంధదేశము అనుభవించినది. 

నాగరకతతోపాటు వ ర్త వ్యాపారాదులు అభివృద్దిచెం 

స్వదేశములో నేకాక విచేశాలలోకూడ అభిమానిం పబడిన 

వస్తువులను ఉత్ప త్తిచేసి ఓడలలో వాటిని ఇతర చేశెలకు 

ఆంధ దెళశము పంపినట్లు తెలియుచున్నది. దకిణాపథము 

నకు తూర్పున, పళ్చిమమున, ముఖ్యమయిన శేవుపట్ట 

తాలు అభివృద్ది చెందినవి. ఆంధ సము ద తీరాలలో 

ఓడలను కట్టుట, వాటిని మరమ్మతు చేయుట, [కొత్త 

ఓడలతో నము[దయానము సాగించుట మున్నగు పనులు 

విరివిగా జరిగినవి. శాత వాహానుల రాజధాని కృష్లూజిల్లా 

లోని (శ్రీకాకుళము, శాతవాహన రాజుల నాణములవె 

ఓడను చి[తించుటవలన విదేశయానము, వ్యాపారము 

విశేషముగ అభివృద్ధిగాం చినట్లు మనముఊహించవచ్చును. 

శాతవాపహానుల కాలమునాటి వర్తక వ్యాపారములకు 

ఆస్పదమైన రేవు పట్టణములు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో 

కనుపించుచున్నను ఆనాడు వెభవోపెతములై న వర్తక 

"కేం్యదాలుగా ఉండినట్లు చరిత కారుల రచనలనుబట్టి 

తెలియుచున్నది. కీ. ఈ. 174.208 వరకు పరిపాలించిన 

గాతమీపు[త యజ్ఞ క్రీ శాతకర్ణి విదేశ వ్యాపారమును 

విరివిగా. | పోత్సహించినాడు. ఘంటసాల నేవు, గూడూరు 

"రేవు (పసిద్ధిగాంచినవి. "పెరిన్లస్ అను [గంథములోను, 

టాలెమీ అనునతడు రచించిన ఆనాటి భూగోళ [గ్రంథము 

లోను ఈ రేవులు "పేర్కొనబడినవి. ఘంటసాలను “కొంట 

అనియు, గూడూరును "*కొడ్డూరు అనియు 

వారు చేర్ణానిరి. కృష్ణానదీ ముఖద్వారమును మ సేలియా 

అనియు,. మచిలీపట్టణము. శేవును “మైసోలస్" అనియు 

వ్యవహరించినారు. ఆంధ దేశములో దొరకిన రోమను 

చ[కవర్తుల బంగారు నాణాములు ఘంటసాల "రేవుపట్టణ 

కొలి 

మున జరిగిన వ్యాపారములో వచ్చినవే. చెరివ్లను అను. 

[గంథములో పశ్చిమమున 'భృగు కచ్చిము అను నేటి 

(బోచ్ శేవుపట్టణమును *“చారిగాజా' అని పర్కొబని 

దటథీణ దేళ వ్యాపారము ఇక్క-డినుండికూడ విరివిగా 

జరిగినట్టు తెలిపిరి. ఈ దేశమును “అరియకంి అనిరి. 
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అందులో లంబోదరు డను శాతజావానరాజు దినిని 

పరిపాలించినట్లు చెప్పబడి ఉన్నది. రోము నగరము 

షత సూడ నన్నిహిత వ ర్రకము జరిగ 

. ఈజిప్టు దేశములోనికి వర్తక వ్యాపారాలకోన నము 

'సుబ్బణు' అను ఛారతీయుడు వచ్చినాడని ఈజిప్టు శాసనము 

లలో చేరొ_నబడి ఉన్నది. దతీణమున కావేరీ పట్టణ 

మనబడు *కమరా శేవు విదేళ వ్యాపారములో ఘనత 

కెక్కి నది. ఇదిగాక |కీస్తు పూర్వమునుండి జైన బౌద్దమత 

[పచారమునత్షై విదేశాలకు యా|కీకులను శేరవే వేసిన 

కళింగపట్టణము రేవు కూడ (పాచీనమైనడే. ఈ నేవుళలే 

ఓడలను ఎక్కి విజయుడను కళంగరాజు 100 మంది 

బౌద్ద భికవులతో సింహళము చేరినాడని బౌద్ద (గ్రంథ 

ములు తెలుపుచున్నవి. కాకినాడకు పది మైళ్ళదూర 

ములో కోరంగి అను (పాచీన శేవుపట్టణము ప్పినీ 

కాలమునాడు (పసిద్ధి కెక్కినది, ఇక్కడ నెెకా నిర్మా 

ణము విరివిగా జరిగినది. శాత వాహన రాజ్యములో ఒక 

భాగమైన నేటి వకశ్చిమ' గోదావరి జిల్లాలో గోదావరీ 

ముఖద్యారములో [పాలూరు అను "రేవుపట్టణముం డెను 

దీనిని టాలమీ తన భూగోశములో పేర్కొ నెను. శాత 

వావహానుల కాలములో చై నా, బర్మా, మలయా, రోము, 

ఈజిప్టు మొదలగు దేశాలతో ఆంధ దేశము విరివిగా 

విదేశథవ్యాపారము జరిగించినట్టు స్పష్టముగా తెలియు 

చున్నది. వ్యాపార వస్తువులలో ఆం|ధదేశమునుండి 

వజములు, అద్దకపు బట్టలు, డక్కా మజ్జి నులవంటి 

సన్న బట్టలు, బియ్యము, ఎగుమతి అగుచుం డెను. దిగు 

మతులలో బంగారము, వెండి ముఖ్యముగా చెప్పదగినవి. 

వస్తువుల _ ప్యాపారముతోజాటు, ఆంధ దేశమునుండి 

బర్మా, మలయా, సయాం దేశాలకు కోడూరు రేవునుండి 

వెడలిన య్యాతిక నౌకల" చ్వారమున బౌద్ధమతము 

వ్యాపించినది. 

శాతవావానుల తరువాత ఆం[ధులను సా[మాజ్య 

స్థాపనకు తయారుచేసి ఆం|ధ నా(మాజ్యమును నుమారు 

మూడువందల ఏండ్లు పరిపాలించినవారు కాక తీయులు. 

వీరి రాజ్యకాలములో గణపతిదేవు డను రాజు విదేశ 

వ్యాపారమును [పోత్సహించినట్టు మోటుపల్లి శాసనము 

వలన తెలియుచున్నది. కాకతీయ సంచికలో (క్రీ రాళ్ల 
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ఆం|ధులు జః వాణీజ్యము 

బండి సుబ్బారావుగారు “గణపతిదేవుని కాలమున, తూర్పు 

తీరము జయింవబడినతోడ నే విదేశములతో వర్తకము 

విరివిగా సాగనారంభించెను. గుంటూరుజిల్లాలోని మోటు 

పల్లి గొవ్ప రేవు పట్టణమై వరలెను. తూర్పునందు బర్మా, 
చైనా తూర్పు దీవులు, సింహళము మున్నగువాటి 

తోడను, పశ్చిమమునందు అలేబియా, పారశీకము, 

ఈజిస్ట మొదలగు చేశములతోడను, వర్తకము సాగు 
చుండెను. గణపతిదేవుని మోటుపల్లి శాననమునుబట్టి 

విదేశ వర్తకమును వృద్ధిచేయుటకై ఆతడు “కూఫి 
శుల్కము తప్ప తక్కిన పన్నుల నన్నిటిని రద్దుచేసినట్లును, 
వంర్తకులను, వారి యోడలను రకించినట్లును తెలియు 

చున్నది. ఆతడు ఓడదొంగలను శికించెను; ఆయా వస్తువు 

లపై నుంకముల నిర్లయించెను. ఆ కాలమున ( శీగంధము, 
కర్పూరము, ముత్యాలు, దంతము, లోపాము, నూలు 

బట్టలు, కం బళ్ళు, సుగంధ [దవ్యములు, మిరియాలు, 

రత్నములు ఎగుమతి చేయబడుచుండెను. పట్టు సామా 
నులు, గాజు, చీనాకర్నూరము, పంచదార, గుజ్జములు, 
దిగుమతి యగుచుం డెను, ఇన్హు మచిలీపట్టణముగూడ 

ఆకాలమున గొప్ప ఓడశేవుగాను, వర్తక స్థలముగాను 

ఉం డెను.” 

కాకతీయుల కాలమునాటి పరిస్థితులను మార్కో 

పోలో అను విదేశయా తికుని వర్ణనల వలన తెలిసికొన 

వచ్చును. మోటుపల్లి శేవునుండి సాలీడు చారమువలె 
సన్నముగా ఉండెడు గుంటూరు ప _త్తిదారముతో నేసిన 
మల్లు సెల్లాలు ఎగుమతి అగుచుండెడివట. మోటుపల్లి వద్ద 

వజాల గను లుండెడివని “నికోలోకొంటి' అను ఇంకొక 

యా తికుడు [వాసినాడు. ఈ జిల్లాలో దొరకిన రోమను 

బంగారు నాణెములు విదేశవర్తకములో ఆంధధులు సంపా 
దించుకొన్న వని మనకు తెలియుచున్నది. కాకతీయులు 
స్వయముగా నాణెములను ముదించి వ్యవహారములో 

ఉంచినట్టు (వాయబడి ఉన్నది. ఆనాడు దేశములో వర్త 
కపు వన్తువులమీద వన్నులను కాకతీయులు విధించినట్లు 

తెలియుచున్నది. వీటినే ఇప్పుడు మనము “వ్యాపార 
సుంకములు” (Commercial Taxes) అనిఅనుచు న్నాము. 

వరంగల్లుకోటకు పోవు మార్గములో, ఖాన్ సా పాబుతోట 

వద్దనున్న శాసనములో, చేళవ ర్హకముసె ఆనాడు విధింస 

బడిన పన్నులు ఈ (కిందివిధముగా వర్ణింపబడినవి వ 

నీలి _ మాడకు శెండువీసాలు, పోకలు లక్షకు పాతిక, 

కూరగాయలు బండికి పాతిక, మామిడి, కొబ్బరి మొద 

అయినవి _ బండికి పాతిక, నూవులు, గోధుమలు, 
వెనలు, వడ్డు, జొన్నలు.--బండికి మానెడు, ఉప్పు _ 
బండికి పది పెరుకల మానెడు _. ఆవాలు మొదలగు 

కొలబండాలు -- మాడకు పాతిక, తగరము, సీసము, 
రాగి, తులము 1కి ఒక పలము, చందనము తులము 

1 కి పలము ; కర్పూరము వీసెకు £ చిన్నాలు. జవాది 
మాడ(కు) వరక, కనూరి..100 చిన్నాలకు 2 చిన్నాలు, 

పట్టు నూలు _ తులం 1 కి చిన్నము, ఇవిగాక మంజి 

ష్ట్రమ), ముత్యము, రుుదాత, గాటపూన మున్నగు వాటి 

యందును, వసువు, ఉల్లి, జాజు, కంద, పండలము మొద 

అగు దుంపదినుసులయందును వర్తక ముజరుగు చుండెడిది, 

కాకతీయుల సామాజ్యానంతరము ఆంధ దేశములో 
స్థాపించబడినది విజయనగర సా[మాజ్యము. ఆ కాలము 

లోనే మధ్యాం[ధ, [పాగాం[ధ [సాంతములలో రెడ్డి 

రాజులు బలిష్టమైన దుర్గములను నిర్మించుకొని రాజ్యము 

చేసిరి. వినుకోండ, కొండవీడు, ఉదయగిరి, నెల్లూరు, 

కొండపల్లి, నిడదవోలు మున్నగు దుర్గములకు అధిపతు 
లయిన రాజుల రాజ్యములు అవిచ్చిన్న ములుగా సాగినవి, 

వర్తక వ్యాపారాలు విజ్బంభించినవి. లలితకళలు కొన 

సాగినవి, చిన్నచిన్న పరిశ్రమలు అనేకములు అభివృద్ధి 

చెందినవి. 

పరిశ్రమలు : ([గామము పర్శిశమలకు మూలాధార 

ముగా ఉండెడిది. విశ్వక ర్మ పుతులగు కంసాలి, కమ్మరి, 
వంగి, కుమ్మరి, సాలె, గృహ నిర్మాణకర్త అనువారు 

బయలు బేరినారు, శివలింగ నిర్మాణములోను, దేవాలయ 

నిర్మాణములోను ఎక్కువ [ప్రతిభ వ్య_క్షమగుచుండెడిది. 

సొమ్ములు చేయుట యొక (పత్యేక కళగా వర్ణిల్లను. 

రెడ్డిరాజుల వై భవమునకు తగినట్టుగా సొమ్ములు చేయుట 
విశేష (పతిభావంతమైన పరిశ్రమగా తయారయినది. 
విజయనగర సా[మాజ్యమునందలి సింహాసనమును గురించి 

అబ్బుర్ రజాకు అనునాతడు ోచాల పెద్దదిగా బంగారుతో 

చేయబడిన ఈ సింవోననము మణులతో పొదగబడి, [ప్రవం 

చములో ఎక్కడను లేని పనితనముతో కూడినది” అని 
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(వా నెను. ఇటువంటి సింహాసనములు ఆనాడు విరివిగా 

తయారైనవి. రాగి, ఇత్తడి, కంచు, ఇనుము మున్నగు 

లోవా పరిశ్రమలు బాగుగా అభివృద్ధిగాంచినవి. అనపో తా 

రెడ్డి (దావారామ భీమేశ్వరునకు పెద్దగంట సమర్పించెను. 

కొయ్య చెక్కడాలు, దంతపు వనులు, ఇనుముపోత, వజ 

పరి|శమ ఎంతో అభివృద్ది కాంచినట్లు మార్గోపోలో వర్షిం 
pen © 0౧ అ లం 

చినాడు. వినుకొండ, పల్నాడు తాలూకాలలో బట్టల 

పరి[శమ శకేం|ద్రీకృతమయినది. రంగుల అద్దకము విస్తార 

ముగా జరిగినది. నూరవరము, కామనరము బట్టలు 

అతి (పసిద్దిగాంచినవి. సెక్కు రకాల పట్టుగుడ్లలు వాడు 
ఛ్ రకు "సడ 

కలో నుండెను. వెలివట్టు, నీలిపట్లు, సోంబట్టు, నెశ 
ఈ . లు ౬ 

పటు, వ|జపట్టు అను రకాలు రంగురంగుల పట్లు బట్ల 
డు ౬ రు 2, 

లను శెలుపుచున్నవి. పెదగంజాము, చినగంజాము, 

ఉప్పుగుండూరు, ఉప్పరాట్ల మొదలై న [గామాలలో 

ఉప్పు తయారయినది. . 

వ్యాపార మార్గాలు విజయనగరము, కందుకూరు, 

అద్దంకి, కొండవీడు, కొండపల్లి, నిడదవోలు మొదలై నవి 

వ్యాపార శకేం[చాలుగా ఉం జెడివి. నదులను “పుట్టి”అనె 

చిన్న చిన్న పడవలలో చాకుడువారు. కనుకనే సంసార 

ములో ఎవరి పరిస్థితి అయినను బాగుగ నుండనిచో “వాని 

పుట్టి మునిగినది'” అందురు. వ్యాపారములో చెరుకలు 

అను గోనెబస్తాలను వాడెడువారు. ఇవి అటు, ఇటు 

రెండు పెద్ద సంచులుగ నుండి మధ్య భాగమున మూతిని 

కలిగి, గాడిదమీద వేయుటకు వీలుగా ఉండును. ఈ పెరు 

కల వ్యాపారముచేయు వారు ఆ పేరుగల ఒక కులముగా 

వ్యవహరింపబడినారు. ఏరు బలిజలతో సన్ని హితళముగా 

ఉండుచుందురు. (శశ లము, (తిపురాంతకము మీదుగా 

అయోధ్యకు ఏకమార్షము ఉన్నదట ! శాతవావానుల 

కాలము నుండి ఆంధదేశములో వృ త్తిసంఘాలు ఉన్నట్లు 

శాసనాల మూలమున తెలియుచున్నది. |శేణులు, సమ 

యములు అని ఈ సంఘాలకు వేళ్ళు. ఇవి అష్టాదశ సంఖ్యా 

కముగా ఉన్నవట ! శెలకులకు [పత్యేక సంఘాలు శాత 

వావానుల నాటి నుండి తిలపిష్ట కాలను "“చీరుతో ఉం డెడివి, 

"వేంగీ పరిపాలకుల కాలములో వేయికుటుంబాల తెలకులు 

(పసిద్ధులెనారు. “వీరభలంజ్య సమయ మనునది వ్యాపా 

రస్టుల సంస్థ, దానిని గురించి కొంత చింతపల్లి శాసన 
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ములో ఉదహరింపబడినది. వ్యాపారస్తుల 

గుంపులుగా వర్తకమునకు బయలు చేకెద 

హిందూస్థానములో ఉన్న  జేరాగున 

నుండి బయలుదేరిన వ _రృకబ్బందము "వేయి ఎద్దులమీ 

సామాను వేసికొని బయలుడేరినదని ఫెరిస్టా (వాసినాడు. 

కట్టుకొనుచు వెళ్ళెడువారు. 

లెక్కలు తేల్చు వారిని సుంకము కరణా లందురు, 

వ్యాపార. సమయాలకు సంబంధించిన సమా వేశాలు, 

తీర్పులు, దేవాలయ ముఖమండపాలలో జరుపుచుం జెడు 

వారు. 

శః 

లో 
అన 
మో 

నుంకాలు సుంకాల 

విదేశ వ్యాపారము : శాత జాహానులనాడే ఆం(ధులు 

నా కాయాన మునకు [వసిద్దిచెందినారు చాళుక్య రా జ న 
య ర 

మొదటి క క్రి వర నా౭ములు బర్మాలోను, సయాంలోను . 

దొరికినవగుటచే, ఆంధ్రులు వ్యాపారరీత్యా ఆచేశాలకు 

విరివిగా వెళ్ళినట్లు కేలుచున్నది. కాకతీయుల అనంతరము 

విదేశ వ్యాపారమునకు ఊత ఇచ్చినది [పోలయ "వేమా 

"రెడ్డి. అనపోళా రెడ్డి మోటుపల్లి శేవును జాగుచేయించి 

విదేళ యాత్రికులను ఆహ్మానించినాడు. దొంగలనుండి 

కాపాడు ఏర్పాట్లుచేయించి సుంకముల విషయములో 

ఎన్నోసదుపాయాలు [పకటించినాడు. మిగత సుంకాలను 

ఈ [కింది విధముగా తమిళభావలో | వాయించినాడు : 

“దతిణదేశమునుండి వచ్చు సామానులు 100 

కట్టలకు = లీ కట్టలు ; 100 వస్త్రాలకు = 9 నాణెములు, 

ఉ త్తరమునుండి వచ్చెడు వస్తువులు 100 కట్టలకు = 5 

కట్టలు ; 100 వస్త్రాలకు లీ నాణెములు; విదేశాలకు 

వెళ్లు వస్తువులు = 100 గుడ్డలమీద క నాణెములు. 

100 ము శ్యాలమీద 74 నాణెములు.” అ కాలములో 

మోటుపల్లి [ప్రధానమైన శీవుగా నుం జెడిది. 

పడవలు నాలుగు రకాలు = కప్పలి : ఇది పాశ్చాత్య 

నాకలకంకు "పెద్దదిగా ఉండి ఐదు తెరచాపలు కలిగి 

 ఉండెడిదట. 
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జెంగు : ఇది చీనా, థారతబేశాల వాణిజ్యము 

కోసము. నిర్మింపబడిన (పత్యేక నౌక. ఇట్టి పడవలు 

శీనాలో తయారుచేయబడుచుం జెడివి. 

వలి: వాలిక . వీటినిగురించిన 
లు య 

"ఆలియవు. 

వివరాలు 



ఆంధ్రులు . వాణిజ్యము 

దిగుమతులు - ఎగుమతులు : (శ్రీనాథుడు హారవిలాన 

ములో ఆనాటి వ్యాపారమును ఈ కింది విధముగా 

దేశము పేరు దిగుమతియైన వస్తువు 

చీనా , పట్టు గుడ్డలు 

సింహూళము ++ ఏనుగులు, రత్నాలు 

పంజార (సుమత్రా) కర్పూరము 

జలనొంగి (మలయా) బంగారు మొలక 

హురుముంజి (పర్షి యాలోని 

హురుమజ్ పటము) గుజ్జములు 

గోవా. . నంకుమద( దవము - 

(జవాది, 

యంప (జాఫ్నా) ముత్యాలు 

భోటా (భూటాన్) కస్తూరి. 

తరుణాసిరి | * చందనము 

తావాయి 4, అగరు 

గోవా | ం కర్పూరము 

రమణ * హిమాంబువు (R05౭ 

water) 
==, రుంఠకుము రజము 

ఇందులో తరుణాసిరి ,.. Tennasirin Coast of 

Malaya 

తావాయి . Tavoy-in Marta - 

ban Peninsula 

రమణ . Ramanna desa in 

Pegu భాగవతము 

లోని రమణక ద్వీపము 

“వీని సింహళతవాయి హురుమంజి జోణంగి, |వభ్ళతి 

నానాద్వీప నగరాకరంబగు ధన, కనక వస్తు, వాపహాన, 

మాణిక్య గాణికరంబులు చెప్పించి అని హరవిలాన 

ములో చెప్పబడిన దానినిబట్టి విదేశవ్యాపారము విశేష 

ముగ జరుగుచుం డెడిదని గమనింపవచ్చును, దిగుమతులను ' 

గురించి ఇన్ని వివరాలు శెలిపిన | శ్రీనాథుడు ఎగుమతు 

లనుగూర్చి ఎక్కువగా చెప్పలేదు. వస్త్రములు ఎక్కు 

వగా ఎగుమతి అయినట్లు తెలియుచున్నది. డమాస్కన్ లో 

కత్తులు తయారుచేయుటకు . వీలైన ఇనుము పల్నాడు 

తాలూశకానుండి అచటికి పంపబడినదట ! 
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ఆధునిక యుగము :. ఈ విధముగా అభివృద్ధిగాం చిన 

విదేశ వ్యాపారము యావత్తు మహమ్మదీయ [బిటిషు దండ 

యాతల మూలమున విచ్చిన్నమై ఆధునిక కాలములో 

నూతన రూపాలు చాల్చినది. పోర్చుగీసువారు, (ఫెంచి 

వారు, ఆంగ్లేయులు ఆంధదేశములో తమ వర్తక కేంద 

ములు నిర్మించుకొని వ్యాపారము సాగించినారు. కాల 

[(కమమున నెకాయాగ (వాబల్యము పాశ్చాత్యుల హస్త 

గత మయినది. వారి ఓడలు ఆంధ సము|ద తీరములో 

నిలిచి వ్యాపారము సాగించినవి. ఆంధ నము దతీరము 

పొడుగునను కోటలు నిర్మించుకొని ఆంగ్లేయులు వర్త 

కము సొగించినారు. 

ఫీమునిపట్నం : ఇక్కడ 1626 లో డచ్చివారు ఒక 

కోటను, ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు. బట్టలు ఉతికే మూడు 

చాకి రేవులు నిర్మించినారు. 1824 లో ఈ పట్టణము 

ఇంగ్లీషువారి వశము అయినది. గోనె సంచులు, నువ్వులు, 

నేతబట్టలు ఎగుమతి అగుచుండెడివి. ఏడు యూరోపియన్ 

కంపెనీ లుం జెడివి. 

విశాఖపట్టణము :- 1682 అక్టోబరులో ఈస్టుఇండియా 

కంపెనీవారు ఈ శేవును కౌలుకు తీసికొని ఫౌజుదారు 

సవోయముతో వ్యాపారము సాగించినారు. 1685 లో 

ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణము జరిగినది. 1687 లో నలాబత్ జంగ్ 

వద్దనుండి ఇంగ్లీషువారు ఆ[కమించినారు. 1802 లో 

ఫాళ్వత నిర్ణయము జరిగినది. పొలకొండ ఎన్టెటును ఆక 

మించి ఆర్బత్ నాటు కంచవెనీకి కౌలు కిచ్చినారు. ఈ 

కంపెనీ, చిట్టివలనలో ఫ్యాక్టరీ నిర్మించినది. ఇది 1867లో 

గోనె సంచుల ఫొక్ట్స రీగా మారినది. ఏడాదికి 20 లక్షల 

సంచులు ఉత్పత్తి అయ్యెడివి, 

కోరంగి := [పాత కాలపు కోరంగి రేవు [పాముఖ్యము 

తగ్గిన తరువాత 1789 లో టాపింగ్ అను మదరాసు 

(పభుత్వపు భూగోళశా(స్త్రజ్ఞుడు తాను కోరంగి వచ్చి 

నప్పుడు అక్కడికి (ఫెంచి, డచ్చి, పోర్చుగీసు, ఇంగ్లీషు 

నావలు వచ్చెడి వనియు, దొంగలబాధ విపరీతముగా 

ఉం జెడిదనియు (వాసినాడు. 1759 లో వెస్టుకాట్ అనే 

ఇంగ్లీషువ ర్హకుడు కోరంగి శేవును మరల కట్టించినాడట. 
1877-78 లో 8,22,000 రూపాయల వ్యాపారము 

ఈ శేవుగుండ జరిగినది. 



తాళ్ళ రేవు : నౌకల మరమ్మతు కొంతకాలము జరిగిన 

తరువాత 1802లో ఇచెంజర్ రోబన్ అను ఇంగ్లిషు 

వర్తకుడు ఇక్కడ డై9డాక్ నిర్మించినాడు. ఆల్ళా[టాస్ 

అను నౌకను ఇక్క-డ బాగుచేసినారు. 

ఇంజరం :- ఇది కాకినాడకు 15 మైళ్ళ దూరములో 

ఉన్నది, 1708 లో తూర్చుఇండియాసంఘమువారు 

ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు. 1722 లో ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఇండి 

యాలో కెల్ల (శేష్ట్రమెన లాంగ్ కాక ఉత్పత్తి అయ్యెడి 
య (Om య నక 

దని కెపైెస్ వోమిల్లన్ |వాసినాడు. 
లు న) 

యానాం := ఇక్కడ (ఫెంచివారు 1750లో ఫ్యాక్ట ' 

ర్రీని నిర్మిం చిరి. 

నీలపల్లి := |ఇెంచివారు 1 751 తో బటలమిలు 
య రు య 

స్థాపించినారు. 1854 లో (ఇంచి ఇంజనీరు బియ్యపు 

మిల్లు పెట్టినాడు. నీలిమందు ఫ్యాక్టరీగా ఇది కొన్నాళ్ళు 

పనిచేసినది. 

మాధవాయపాలెం :- 1628 లో నరసాపురములో 

'డచ్చివారు ఇనుపకార్లానా పెట్టుకొ న్నారు. ఇక్కడ 
ణి 

పంట వి స్తీర్ణము, వేల ఎకరములు 

ఛాన్యము 42,84.00 

గోధుమ 
చోళ్ళు 25,716.00 

నజలు 8,94.00 

తొన్న 5,217.00 
రాగి 5,902.00 

కొలు 1,289.00 

వరిగలు 2,68.00. 

ఇతరములు 5,5 0.00 

సెనగలు 1,05.00 

సలు 8,56.00 

కందులు. 1,585.00 

మినుములు 1,50.00 

ఉలవలు 8,271.00 

ఇతరములు 56.00 

వేరుసెనగలు £2,85.00 

కొబ్బరి కాయలు 88.00 

ఆ౦(ధ్రులు ఇ వాణిజ్యము 

1677 లో ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు. పెద్దపెద్ద ఓడలు 

ఇక్కడ మరమ్మతు అగుచుండెడివి, 

బందరు :. 1611 లో తూర్పు ఇండియా సంఘము 

వారు ఫ్యాక్టరీని నిర్మిం చినారు. ఇక్కడినుండి మస్రినులు 

ఎగుమతి అగుచుండెడివి. 1614 లో డచ్చివారును, 

1669 లో (ఫెంచివారును వ్యాపారమును (పారంభించి 

నారు, 

కృష్ణాపట్నం :. 18 వ శతాబ్దము నాటినుండి “కొలి 

త్తురై" అను పేరుతో ఇక్కడ గొప్ప "శేవుపట్టణము 

ఉండెడిది. 18 విదేశాలనుండి వచ్చిన 500 మంది వర్త 

కులు ఇక్కడ చేరినారని ఒక శాసనము చెప్పుచున్నది. = 

ఆంగధ్రరాష్ట్రము _ వాణిజ్యము :- ఆంధ రాష్ట్రము 

[పధానముగా వ్యావసాయిక దేశము. అందువలన వ్యవ 

సాయమువలన వచ్చు పంటల వివరాలనుబట్టి వ్యవసాయ 

ఉత్ప త్తిని |గహించవచ్చును. మొత్తముమీద 250 కోట్ల 

రూపాయల పంట పండుచున్నది. 

ఉత్పత్తి, లక్షల టన్నులు 'మొత్తపు సంట విలువ, 

లక్షల రూపాయలు 

28.00 61,84 

0.01 ల్ 

5.20 11,87 

2.00 4,45 

0.10 బిర 
2.80 4,88 

1.80 2,46 

0.50 80 

0.90 1,70 
0.20 74 

0.80 1,79 

0.20 86 

0.20 9 § 

0.66: 2,471 

0.08 | 14 

8.60 50,88 

వ్రీ,22 
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ఆంధ్రులు = వాణీజ్యము 

పంట విస్తీర్ణము, వేల ఎకరములు 

నువ్వులు 8,45.00 

ఆముదము 1,64.00 

చెఅకు 1,27.00 

పత్తి 5,886.00 
కాఫీ 0:20 

పొగాకు 8,85.00 

తమలపాకులు 0.40 

మిరప కాయలు 2,69.00 

ఉల్లి పాయలు. 29,00 

బంగాళాదుంప 0.01. 

పండ్లు 9,75.00 
అరణ్య సంపద 

ఈ రాష్ట్రములో 420 లతల ఎకరములలో 210 

అతల ఎక రములందు ఏదో ఒక చెరు వేయబడిఉన్నది. 

ఆంధ రాష్ట్రములో వ్యవసాయసంపద, పళునంపద, 

అరణ్యసంపద, ముడినరుకులు విరివిగా ఉన్నప్పటికిని అవి 

ఇంకను సంపూర్ణ వికానమును చెందలేదు. అందుచేత పరి 

శ్రమలలో కూడ .విస్తారము చెప్పుకొనదగినంత అభివృద్ధి 

లేదు. ఆం|ధరాష్ట్రములోని పారి శ్రామి కాభివృద్ధి సుమారు 

లిర్ కోట్లు రూపాయల విలువగల వస్తువులను ఉత్పత్తి 

చేయగలిగినదని ఈ కింది వివరములు తెల్పుచున్నవి. 

లక్షల రూపాయలు 

పంచదార బిళ్ళలు 29 
సి మెంటు 1,40 

పింగాణీ పరిశ్రమ 11 

రాసాయనిక వస్తువులు 41 

గుడ్డలు 81 

సారా వగైరా ర్ 

ఇంజనీరింగు 1,28 

గోగునార సంచులు లి,57 

లోహాపు పనులు 0. 

కాగితము - అట్ట . లి. 

ఉత్ప క్తి, లక్షల టన్నులు మొ _త్తపు పంట విలువ, 

లక్షల రూపాయలు 

0.40 8,91 
0.10 రిల్ది 

_లి.50 20,14 
0.70 9 79 

1 
1.10 50,71 

7 
1.10 29,897 
1.20 1,68 

1 
7,45 

11,44 

2, 40,10 

బియ్యపు మరలు 10,27 
సబ్బు. . వీ 

పంచదార. 2,46 
తోళ్ళు 1,96 

నూనెలు 11,66 

954,76 

వెన ఉదహరించిన పెద్దపర్మిశమలు కాక కుటీరపరి 
శమ లెన్నో ఉన్నవి. వాటిలో చేనేత పర్మిశమ, తివాసీలు 

నేయుట మొదలై నవి ఉన్నవి. వీటి విలువ నుమారు 5 

కోట్ల రూపాయలు ఉండునని తేలుచున్నది. 

ఆ౦(ధ చెశము ఖనిజసంవదకు పేరు వహించినది. అయి 

నను ఖనిజ పరిళవు ఇంకను బాగుగా అభివృద్ధిచెంద లేదు, 

పెకుటా తీయబడుచున్న ఖనిజముల విలువ ఈ [కింద 

చూపవపబడినది.. 

లతల రూపాయలు 

ఆస్ భెస్టాసు 0౦,20. 

చారైట్సు 8.00 

జిప్సం 1.20 

ఇనుము వగా రా 1.00 

మాంగనీసు ల ఉ20. 
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మెకా 178.60 

స్టియమైట్ 0.27 

పలక 0.16 

ఇతర ఖనిజాలు 11.87 

200.00 

వ్యాపారము : రాష్ట్రములో జరుగు వ్యాపారము 

సుమారు 2జిల్ కోట్లు రూపాయల విలువగలదనియు, 

రాష్ట్రము, బయట జరుగు వ్యాపారము 129 కోట్ల 

రూపాయల విలువగలదనియు లెక్క వేసినారు, ఇందులో 

68 కోట్ల రూపాయల విలువగల వస్తువులు దిగుమతిలో 
ఆగ అయి అన అల 

ఉన్నవి. రాష్ట్ర రాష్టైే)తర వ్యాపారమును గురించి సరి 

మైన లెక్కలు లేవు. శాని ఉజ్జాయింపుగా ఆం|ధ 

రాష్ట్రము ఇతర రాష్ట్రాలతోచేయు ఎగుమతి దిగుమతు 

లను ఈ |క్రిందివిధముగా చూపవచ్చును. 

ఎగుమతులు 

పశువులు 

గొక్ష్రైలు: మేకల (సంఖ్య) 

ఇతర పశువుల (సంఖ్య) 

ఎముకలు 

తోళ్ళు (పచ్చివి) 

మేకతోళ్ళు (పచ్చివి) 

తోళ్ళు = ఊనినవి = 

విలువ రూ. 

81,900 

1,02,088 

87,88,600 

1,24,611 

12,42,486 

18,48,800 

69,176 

85,58,165 

6,75,880 

57,70,872 

87,61,406 

8,40,87,924 

క 

15,85,165. 

1,16,56,855 

1,48,85,282 

50,68,100 

18,59,559 

1,02,91,627 

18,55,876 

645 

పొగాకు 

నెయ్యి 

శుకు, కలప 

రంగులు, వగ్గరా 

పండ్ధు (ఎండినవి) 

నార 

లక్క 

వూలు 

గో నెగుడ్డ 

పండు (ఎండువి) 
(a) ళో 

నెయ్యి 

నజలు 
ణు 

పప్పుదినుసులు 

ఇతరములు 

గడి 
G , , 

నూనెలు, నూసెగింజలు 

పంచదార 

ఆంధ్రులు . వాణిజ్యము 

8,47,04,180 

64,07,199 

1,82,66,464 

78,680 

6,45,52,444 

5,09,282 

21,440 

27,59,97,911 

విలువ రూ. 

9,17,967 
85,42,785 

2,77,69,406 
1,42,400 

9,45,72,285 
96,28,876 

4,18,66,094 
46,88,198 
85,70,850 

1,25,78,160 
2,89,14,048 

4,08,899 
88,19,260 
7,05,078 
78,67,040 

1,10,౧5,816 
1,09,100 

44,24 584 
4,12,09,760 

15,85,940 
1,15,55,426 
85,60,090 

1,77,21,022 

_97,52,99,674 



ఆం(ధ్రేతిహిస పరిశోధక మండలి 

దీనినిబట్టి పారి శామ్ కాభివృద్ధి కొరత పడ్డ రాష్ట్రా 

లలో దిగుమతులు ఎక్కువగా ఉండును, ఒక్క మదరాసు 

రాష్ట్ర) మునుండియే ఆం|ధ రాష్ట్రము సాలీనా పదికోట్ల 

రూపాయల వస్తువులను అదనముగా దిగుమతి చేసికొను 

చున్నది. 

విదేశ వ్యాపారము (pe ఆంధ రాష్ట్రము యొక్క 

విదేశ వ్యాపారము ముఖ్యముగా విశాఖపట్టణము, 

కాకినాడ, మదరాను శేవులద్యారా జరుగుచున్నది, 

విశాఖ పట్టణము := ఇక్కడినుండి 20 కోట్ల రూపా 

యిల నరుకు ఎగుమతి అగుచున్నది. మాంగనీను, పొగాకు 

మిరవకాయలు, వేరునెనగనూనె, ఇనుమురాయి, బెల్లము, 

తోళ్ళు, కాయలు, ఆముదము, స్పిరిటు, సి మంటు రాయి, 

కొమ్ములు, ఎముకలు, పసుపు, డివిడివి చెక్కు, తివాచీలు, 

[గాథైట్ మొదలై నవి ఇన్నవి. 

- కాకినాడ :. ఇక్కడినుండి మూడుకోట్ల రూపాయల 

విలువగల వస్తువుల ఎగుమతి ఉన్నది. పొగాకు, జీడిపప్పు, 

తాటినార, నూనెలు, తోళ్ళు, తోళ్ళు శుభ్రపరచెడు 

దినుసులు, [ప ర్తి, పసుపు మొదలై నవి ఇందు కలవు. 

మదరాసు :. ఈ శేవుగుండ మొత్తము ర కోట్ల 

రూపాయల విలువగల వస్తువులు ఎగుముతులుగా వెళ్ళు 

చున్నవి. అందులో ఆం|ధ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 

వస్తువుల విలువలు : మైకా రు. 158 లక్షలు ; నూనెలు, 

గింజలు రు. 598 లతలు, పొగాకు రు. కిలిరి లక్షలు, 

మాంగనీసు రాయి రూ, 51లతలు ; చందనము, నూనె 

రూ. లకీ లకలు; ఇనుపరాయి రూ. 20లతలు; కైనైట్, 

స్టియమైట్ రూ. 6 లతలు, మొత్తము 12కోట్ల 2లిలక్షల 

రూపాయల వస్తుసామ(గి ఎగుమతియగుచున్నది. ఆంధ 

దేశము మొత్తము ఎగుమతులు 40 కోట్ల రూపాయలని 

అం.చనా పేయబడినది. ఎగుమతులు ఎక్కువ భాగము 

యునై బడ్ కింగ్ డం, అమెరికా, జపాను, జర్మనీ, 

శెనడా మొదలై న దేశాలకు వెళ్ళుచున్నవి, 

దిగుమతులు : వక్కలు, [కొ వ్వువత్తులు, బొగ్గు, 

నైకిళ్ళు, ఖర్జూరము, మందులు, విద్యుచ్చక్తి సామాను, 

ఇనుప సామాను, నూనె, పెటోలు, మోటారు నూనెలు, 

యంత సామి, లోవోలు, మోటార్లు, రాసాయనికపు 

నూనెలు, రంగులు, వార్నీషు, గుడ్డలు, నూలు మొద 

కై నవి ఎన్నో ఉన్నవి. విశాఖపట్టణము, కాకినాడ శేవు 

లలో దిగుమతి అగుచున్నవి. విశాఖపట్టణములో ముఖ్య 

ముగా యం[తసామ గి, తీండిగింజలు దిగుమతి అగు 

చున్నవి. కాకినాడలో తిండిగింజలే ముఖ్య మైన దిగుమతి. 

మిగతావి మదరాసు శేవునశే వచ్చుచున్నవి. శేవు పట్ట 

ఇాల అభివృద్ధికి కూడ ఆంధ రాష్ట్రము ఎంతో పాటు 

పడవలసి యున్నది. 

ఆం|ధ రాష్ట్రపు వ్యాపారము ఈ [క్రింది విధముగా 

జరుగుచున్న ది. 

_ ఎగుమతులు దిగుమతులు 

లక్షల రూ, లక్షల రూ. 

రై_లుమార్గం గుండె 27,59 27,52 

ను ర 29,00 
మదరాసు రవు 85,00 
ఆంధ రెవులు 18,00 

67.59 62.52 

ee mT లాలనలో పంజా. 

వె పట్టిక ననుసరించి ఆంధ రాష్ట్రము 5,07 లక్షల 

రూపాయీాలు అదనముగా వ్యావారములు కఠిగిఉన్నను 

మదరాను రాష్ట్రపు వ్యాపారము కూడ లెక్క చూచి 

కొనిన మొత్తము మీద 10 కోట్ల రూపాయలు తరుగు 

ఉండునని అంచనా వేయవచ్చును. అంధ రాష్ట్రములో 

కొన్ని పరిశ్రమలను స్థాపించిననే తప్ప ఈ పరిస్థితి చక్క 

బడుటకు అవశాళములేదు. 

డి. వి. శె. 

ఆం|ధేతిహాస పరిశోధక మండలి :- “ఆంటగేతి 
హోస పరిశోధక మండలి” అనునది రాజమహాం[దవర 

ములో స్థాపితమయిన చరిత్ర పరిశోధక సంస్థ. ఆంధ 

దేశములో చరిత విజ్ఞానాభివృద్ధికి, ముఖ్యముగా ఆంధ 

చరిత నమాలోకనమునకు కృషిసల్పు సంస్థలు లేకుం 

డను, అందుచే, కీ ర్తి శేషులు=చరి త చతురానన చిలుకూరి 

వీరభద్రరావు, , డాక్టర్ చిలుకూరి నారాయణరావు, 

(శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరళర్మ, (శ్రీ భావరాజు వేంకట 

కృష్ణారావుగార్లు నమాలో చన ముచేసి “ఆం|ఛెతివోస పరి 

శోధకమండలి” : సంస్థాపనమునకు ఉద్యమించిరి. .ఏత 

దుద్యమ ఫలితముగా ఈ సంస్థ రాజను హేం|ధవరములో 
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1922 సెన్టుంబరు నెలలో స్థాపితమ'య్యెను. 1860 

సంవత్సరము 21 చట్టము [ప్రకారము ఇది నమోదు 

కాబడినది. 

మండలి ఉద్దేశములు ; (1) తా|మ, శిలాశాననములు, 

నాణెములు, పుఠరావస్తుసామగి (ఇటుకలు, బొమ్మలు, 

పూసలు మొదలగునవి) తాళవ|త [గంథములు సంపా 

దంచుట, (2) ఈ చరిత సామిని పరిశోధించి, పండిత 

సభలయందు వాటి విషయమై చర్చించుట, (8) చారి|త్ర 

కోత్సవములను జరుపుట, (4) చార్మితక వస్తుపదర్శనము 

లను పర్చాటుచేయుట, (క) ఆంగ్లమున శై మాసిక పతి 

కోను [పకటించుట, (6) ఆంధ రాజవంశముల చరిత్రలను 

(పకటించుట, (7) ఉచిత పఠనాలయమును, పుస్తక 

భాండాగారమును నెలకొల్పుట. 

మండలి శార్యకలాపములు 1994 నుండి సకమ 
ముగా, చురుకుగా జరుగసా గను. (శ్రీ రాళ్ళబండి సుజ్బా 

రావుగారు కార్యకర్తగా నుండి మండలి యుద్దేళ సాఫ 

ల్యమునకు అవిరళకృపి. నలిపిరి. (క్రీ న్యాపతి కామేశ్వర 

రావు, (శ్ర రాజా కాం|డేగుల (శీనివాన జగన్నాథ రావు, 

(శ్రీ డా. చిలుకూరి నారాయణరావు, (శ్రీ భావ రాజు 

వేంకట కృష్టారావుగొ రలు ధనసవాయము చేసిరి. చారి 

[తక వస్తుసామ।గిని ఇచ్చిరి. ఇతర విధముల అభిమానించి 

తోడ్చడిరి. విజయనగరరాజులై న (క్రీ) విజయరామ గజ 
పతిరాజుగారు మండలి భవననిర్మాణమున క్రై పదమూడు 

వేల రూపాయల విరాళము నొసంగిరి. ఇట్లే సెక్కు. 

మంది వదాన్యుల సవోయమున "గౌతమీతీరమున మండ 

లికి స్వంతభవనము నిర్మాణమ యను. 

మండలి కార్యకలాపములలో సంఘమునకు కీర్తిని, 
ధనమును, [వజారంజకత్వమును శెచ్చి పెట్టినది ఆంగ్రమున 

(పకటితమగుచున్న తై_మౌసికప త్రిక , ఈ ప|కికా[వచు 

రణ కార్య విభాగమున 64 సంచికలు (పకటింపబడినవి. 

వీటికి పరివర్తనగ చెక్కు. పతికలు, |గంథములు, మండ 

లికి వచ్చుచున్నవి. వీటివలన వాచనాలయమును, (గ్రంథ 

భాండారమును పరిపుష్టి చెందుచు, [పయోజనాత్మకముగ 

ఉపచరించుచున్నవి. 

(ప్రస్తుతము మంశలికి 140 వ్యకి సభ్యులును, 60 

సంస్థ చందాదారులు, 60 పరివర్తన నంస్థలు గలవు. 
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ఆంధేతిహాస పరిశోధక మండలి 

కంద, ఆంధ(పభుత్వములు మండలి సేవనుగు ర్తించి 
ధననవోయము చేసినవి. [గంథ భాండారమున, 

1. చరిత, శాసననంపుటములు 8000 

బై మాసప(తికలు 1000 

లె. తా[మపు రేకులు . 24 

4. బంగారు వెండి, రాగి, సీసము నాడా 

ములు అన్ని ఆంధ రాజవంశములకు 

సంబందించినవి 200 

వ్, తా|మశాసములు 4 

6. శిలాశాసనములు 4&0 

7. అనూల్యము, అపూర్వములు అయిన 

(వాత (పతులు లెవ్ 

8. తాళపత్ర (గంథ (పతులు 1000 

కలవు, 

చారి తకోత్సవములు, జయంత్యుత్సవ ములు జరుపబడి 

నవి. చాళుక్య (1922), కళింగ (1927), కాకతీయ 

(1982), రెడ్డి (1987), విజయనగర (1946), వేంగి 

(1947) రాజ్యములనుగూర్చి ఆయా రాజ్యముల (పథాన 

నగరములందు మహోత్సవములు జరుపబడినవి. ఉత్సవ 
దినములలో పరిశోధక విషయచర్చలు, [పసంగములు, 

చారిత్రక వస్తు పదర్శనములు జరుపబడినవి. అంతియేగాక 

మండలి దశాబ్ది జయంత్యుత్సవము, రజతోత్సవము ఘన 

ముగ జరుపబడినవి. పురాతత్వ పరిశోధనయందు [పారం 

భకులయిన శ) జయంతి రామయ్యపంతులుగారి అభి 

నందన జయంత్యుత్సవముగూడ జరువబడినది. ఈ నమ్మేళ 

నములు చరి[త పఠనాన క్తికిని, చరిత విజ్ఞాన ప్రసార మున 

కును దోవాద మొనర్చి, మండలి కార్య[కమమునకు థో 

తెచ్చినవి. ఈ యుత్సవముల జ్ఞాపకార్థ ము అమూల్యము 

లైన (పత్యేక సంచికలు సర్వాంగళోభితముగ |పకటి 
తము లయినవి. ఈ సంచికలయందు, ఆ యా రాజ్యముల 

కును, విషయములకును సంబంధించిన వ్యాసములు, 

శాసనములు మున్నగునవి కలవు. 

మండలి యుగద్దేశములు చాలవరకు కొనసాగిన వనియె 

చెప్పవలయును. ఇప్పుడు మండలివారు మూడు సంపుట 

ములలో ఆంధధచేళశ చరితను రచించుటకు నంకల్చించి 

నారు. వస్తు పదర్శన శాల కొక భవనమును, పతికాపఠన 



న ఆర ఆంధ్ ద్యమము 

శాల కొక భవనమును నిర్మింపదలచి యున్నారు. ఈ 

ఆశయ ములు నెరవేర్చుటకు తగు (పోత్సాహము లభించు 

నని మండలివారాశించుచున్నారు. 

రొ, ను. 

ఆం[ధోద్యమము (తెలంగాణములో) :- చెండు 

నూర్ల పాతిక సంవత్సరాల ఆనష్టౌహి పరిపాలన ఫలిత. 

ముగ పాదరాబాదు రాష్ట్రములో ఆం(ధుడు తెరక్యాం 

(ధుడై నాడు. అతనికి అరబ్బీ, పారపీభాషలతో అక్షరా 

భ్యాసము కావీంచుదుస్థితికలిగినది. ఉర్దూ భాష రాజభాష, 

 యగుటయేగాక  |పాథమికదశళనుండి విశ్వవిద్యాలయ 

దశవరకు బోధనాథాషకూడా అయినందున ఆం|ధ భాప.కు 

కొన్ని శ శాశ్దాల అజ్ఞాత వాసము [పొ ప్తించినది, ఈ కాల 

మున ఆం|ధుడు అన్ని రంగములందు వెనుకబడినాడు, 

పరిపాలనా రంగమున అతనికి తగిన స్థానము లభించ 

లేదు. పరదా, వరళుల్కము మొదలైన సాంఘకదురా 

వారములు [వబలియుం డెను. తలుగురెతు పన్నులభార 

ముతో కుంగి దరి దేవత పాచాల్మకింద నలిగిపోయెను, 

చదువుకొన్న వారిసంఖ్య నూటికి మూడింటివరకు దిగ 

జారెను. తెలంగాణమున పాఠశాలలు, 

చాలాకొద్దిగా నుండెను. ఇట్టి పరిస్థితిలో |పొరంభ మైనది 

ఆం|ధఫోద్యమము. 

పాదరాబాదు నగరమున 1.ల9- 1901 వ సంవత్సర 

మున స్వర్గీయ శ) కొమచ్జాజు వేంక కటలవ్మణ రావు 

(శ్రీకృష్ణటేవరాయాం ధభాషా నిల 

కళాశాలలు 

(పోళ్సాహముతో 

యము స్థాపిత మైనది, 
గారి సవాచరులుగా నిలచి పనిచేసినవారు శ) మునగాల 

ఈ (ప్రయత్నమున లక్ష్మణరావు 

రాజాగారును, స్వర్గీయ (శ్ర రావిచెట్టు రంగారావు 

గారును,' కృృవ్ణ దేవరాయాం[ధభాషా నిలయమును 

శెలంగాణమంచదేకాక నకలాం|ధమందును మొట్టమొదటి 

గంథాలయముగా చేర్కొనవచ్చును. జెలంగాణమున 

హనుమకొండ మొదలైన పట్టణాలలో 1901 నుండి 

1910 వరకు మరికొన్ని [గంఛాలయాలు లక్ష్మణరావు 

గారు చూపినచారిన స్థాపిత మైనవి. ఈ-కాలమునశే విజ్ఞాన 

చందికా గంథమండలి కూడ పాదరాబాదులో స్థాపిత 

మెనది. విజ్ఞాన చందికా (గంథమండలిని ఆం|ధ శెలరగాణ 

మధ్యదృఢ మైన సాం ఛ్రృతిక బింధనముగా వర్చాటుగావిం 

చిన లక్మణ రావుగా రే విశాలాంధ ఉద్యమానికి కూడ 

పునాదులు వేసిరని చెప్పవచ్చును. పాదరాబాదుతో 

ఆం[ధోద్యమము ఈవిధముగా ఈ శ తాబ్టి | పొరంభమున 

వె క్షానికోద్యమముగా [_పారంభమయి [కమకమముగ 

రాజకీ యోద్యమమున పరిణమించినది. ఆనాడు |గంఛాల 

యోద్యమముచ్వార తెలంగాణమును [ప్రబోధించిన 

వారిలో కీ. శే. ఆదిపూడి సోమనాథరావు, కీ, శే. మెల 

వరపు నరసింహాశ్యాస్త్రీ గారలను [వ త్యేకముగ సరించ 

వలసి యున్నది. శేషా దిరమణ కవుల 

[పళంని అను ఖండకావ్యమును కూడ (వ త్యేకముగ 

-పేర్కొనవలసియున్నది. 

ఇరువది సంవత్సరాల (గ్రంథాల యోద్యమము తెలం 

గాణమును కొంత మేల్కొల్పినది. ఇట్టి సందర్భములో 

1921 వ సంవత్సరమున పాదరాబాదు నగరమున 

సుప్రసిద్ధ మవోరాష్ట్ర వీద్వాంసు డ్రై న ధోండు శేశవ 

కార్వే పండితుని అధ్యమతన జరిగిన సంఘ నంస్కరణ 

సభలలో అప్పుడు పాౌదరాబాదులో న్యాయవాదులుగా 

నుండిన ఆలంప ల్లి వేంకటరామారావుగారు తమ ఉపన్యా 

సమును తెలుగులో పారంభించగా మవోరాష్ట్ర ) సభ్యులు 

చప్పట్లతో హేళన గావించిన నంభుటనము చరితనిర్మాణ 

మునకు కారణభూత మైనది. ఈ సంఘటనమును అవమాన 

ముగ భావించిన ఆం| ధులు ఆనాటి రాతి కీ శీ శేకు 

మాల రంగారావు, హైకోర్టు వకీలుగారి ఇంటిలో సమా 

వేశమై ఆంధజనసంఘమును స్థాపించిరి. ఇది ఆం ధోద్యమ 
చరితలో మహ త్తర మైన నంఘటనము. ఆం ధజనసంఘ 

స్థాపన గావించిన సమావేశములో. (శ్రీ బూర్గుల రామ 

కృష్ణా రావు పంతులుగారు, మాడపాటి హనుమంతరావు 

పంతులుగారు, ఆదిరాజు వీరభ[దరావుగారు మొదలై న 

చెద్దలు పాల్గొనియుండిరి. ఈ ఆం|ధజన సంఘము తత్ 

తణమే తన పనిని (పారంభఖించి, నూరుగురు సభ్యులను 

చేర్పించి 4-4-1922 నాడు తెలంగాణ నాయకులైన 

(శ్రీ కొండా వేంకటరంగా రెడ్డిగారి అధ్యతతన సమా వేళ 

మును ఏర్పాటు కావించి చిత్తునియమావళి నా మోదించి 

కార్యనిర్వాహకవర్గమును ఎన్నుకొనుట జరిగినది. ఆనాటి 

కార్యనిర్వాహక వర్గమునకు క్రీ శ బ్యారిస్ట ర్ రాజ 

గోపాల రెడ్డగారు అధ్యతులుగను, ఆం (ధపితామహ 

“నిజాంఠాష్ట్ర 
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(ఇప్పుడు పద్మభూషణ ) మాడపాటి హనుమంతరావు 

పంతులుగారు కార్యదర్శిగను ఎన్ను కొనబడిరి. 

ఆం[ధజన సంఘముయొక్క ఆదర్శములు:- 

1. ఈ సంఘమునకు నీజాం రాష్ట్రాాంధ జన సంఘ 

మని పేరు. 

ఏ, నిజాం రాష్ట్రమునందలి ఆం|ధులయందు పరస్పర 

సానుభూతిని కలిగించి, వారి అభివృద్ధిక (పయత్నించుట 

ఈ సంఘముయొక్క ఉద్దేశము. 

లీ. ఈ రాజ్యములోని ఆం|ధులకొరకు సంఘము 

లను సంస్థలను స్థాపించుట, ఉన్న వానికి సహాయము 

చేయుట, సభలను నమా వేశపరచుట 

మున్నగు కార్యముల వలన సై ఉద్దేశములు నెరవేర్చ 

4. ఈ రాజ్యములోని (పతి ఆం|ధవ్య క్రియు, పదు 

నెనిమిది వత్సరములకన్న మించిన వయస్సు కలిగి, 

ఉపన్యాస 

చదువను, [వాయను శేర్చినచో ఈ సంఘమున సభా, 

సదుడు కావచ్చును. 

ఈ ఆం|ధజన కందసంఘము స్థ నా పీత మైన సంవత్సర 

మునకు అనగా 1928వ సంవత్సరమున ఒక ఉపనియమా 

వళి సిద్దము చేయబడి అందులో జిల్లాలలోను, కేంద్రము 

నందును ఆం|ధ్రజన సంఘము నెర చేర్చవలసిన విధులు ఈ 

విధముగా నిర్ణయింపబడినవి : 

(అ) [గంథాలయములను స్థాపించుట, పఠన మందిర 

ములను పాఠశాలలను స్థాపించుట. 

(ఆ) విద్యార్థులకు సహాయముచేసి [పోత్సహించుట. 

(ఇ) విద్వాంసులను "గౌరవించుట. 

(ఈ) తాళపత్ర (గ్రంథములను, శాసనముల |పతు 

లను సంపాదించుట, పరిళోధించుట. 

(ఉ) కరప్యతముల మూలమునను, లఘుపు న్హక ముల 

'మూలమునను విజ్ఞానము వ్యాపింప జేయుట. 

(ఊ) ఆం|ధ భాషా |వచారమునక్రై వలయు (పయ 

త్నములు జరుపుట. 

(బు) వ్యాయామ ములను, 

పరచుట. 

(బూ) అనాథులగువారికి అత్యవసరమగుసహాయము 

చేయుట. 

కళలను [పోత్సావా 
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ఆ౦ధ్రోద్యమము (కెలంగాజణములో) 

ఈ ఆదర్శ్భములను, సాధనములను గమనించినపుడు 

ఈ సంస్ల నీజాంరాష్ట్ర వాను లైన (ప్రీ పురుషులకు 

పరిమితమైనటుల స్పష్టమగుచున్నది. తరువాత 

ఆం|ధజనసంఘ కార్యక ర్హల పర్యటన, (ప్రచార, 

ఫలితముగ జిల్లాలలో ఆం[ధజనసం ఘములు 

పిత మైనవి. ఈవిధముగ | స్టాప్ తమెన (1) హైదరాబాదు, 

) సికిం[దాబాదు, (8) వరంగల్లు, (శ) ఖమ్మము, 

హుజూరాబాదు. (పతినిధులు పానుముకొండలో 

-1928 నాడు సమావేశమై ఆం|ధజన కేం[ద్రనంను 

నియమావళి నంగీకరించిరి. ఈ విధముగపర్పడిన కంద 

సంఘము యొక్ట మొదటి సమావేశము 27.7.1928 నాడు 

“హైదశాజాదులో జరిగి ఆం| ధజన "కంద సంఘ 

ములు చేయవలసిన కార్యములను నిర్హయించినది. ఈ 

కార్యములను పరిశిలించినపుడు ఆం|ధజన సంఘముల 

కార్య శతము విదా, వైజ్ఞానిక, వర్తక, వ్యాయా 

మాది సమస్యలకుమా।[త మే పరిమిత మై యుండి రాజకీయా 

లకు దూరముగా నుండినట్లు స్పష్టము కాగలదు. తరువాత 

కెందసంమ సమా వేశాలు నల్లగొండ, మధిర, సూర్యా 

చేట, జోగిపేట, దేవరకొండ, ఖమ్మము, సిరిసిళ్ళ అనుచేట్ల 

మొత్తము ఎనిమిది నమా వేశాలు జరిగినవి. ఈ కాలమున 

ఆం|ధజన కేంద సంఘముయొక్క కార్యక్రమమును 

పరిశీలించినపుడు విద్యార్థులను (పోత్సహించుట, [గంఖథా 

లయములను స్థాపించుట, [గ్రంథాలయ నభలనుచేయుట, 

వ రకనంఘములను స్థాపించుట, వ _రకసమన్యలను 

గూర్చిన లఘుపు స్త సకములను (పకటించుట, వెట్టిచాకిరి 

మొదలగు సామాజిక సమన్యలనుగూర్చి [పబోధము 

కావించి తీర్శానాలు చేయుట, పాఠశాలల స్థాపనను 

గూర్చిన సమస్యలను చర్చించుట, [పచార కార్య|క మమును 

నిర్వహించుట [పథధానములుగ గన్పట్టుచున్న పి. మధిర 

లోను, సూ ర్యాపేటలోను ఈ "కే్యదనంఘ సమా వేశాలతో 

పాటు రెండు (గ్రంథాలయ నభలుకూడ జరిగినవి. తాళపత్ర 

[గంథ సేకరణమునుగూర్చి ఈసంఘము (పశ్యేక (శ్రద్ధను 

వహించి ఒక ఆంధ పరిశోధక సంఘమునుకూడ స్థాపించి 

నది. ఇదియే ఇప్పటి “లక్మణరాయ పరిశోధక మండలి.” 

ఈ మండలివారు, విశేషించి మండలియొక్క కార్య 

దర్శి (శ్రీ ఆదిరాజు వీరభద్ర రావుగారు తెలంగాణమంద లి 

థి 
మతము స 

నగ 
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ఆంధ్రోద్యమము (తెలంగా ణములో) 

శాసనములను సేకరించి |ప్రచురించుటలో ప్రశంసనీయ 

మెన కృషి గావించిరి. 

ఈ కాలమున ఆంధోద్యమమునకు అండగానిల్చిన 

“నీలగిరి” (స్థాపితము 24.68.1922 నల్లగొండ), “తెనుగు 

పతికి (స్థాసితము 27.86.1922 ఇనుగు ర్తి, మానుకోట 

తాలూకా) అను వాఠప। త్రిక లను [వ త్యేకముగ [వశం 

సించవలని యున్నది. 10-5-1926 నాడు ఆం|ధోద్యమము 

నకు పెట్టనికోటగా “గోలకొండ వ(తిక” పారంభ మైనది. 

అం(ధోద్యమవ్యా పికి, వికానమునకు 

మీక్కిిలి తోడ్చడినవి, ఆం|ధజనసంభఘము కేవలము రాజ 

కీయేతర సమస్యలనే తీసికొన్నప్పటికిని ఈ సభల సందర్భ 

మున (పభుత్వము యొక్క వ్యవసాయ, పశుచికిత్స, నహ 

కార, వ్రైద్యాశాఖల [పదర్శనాలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికిని 

ఇతర విధములుగ [పభుత్వముతో నవాకరించుటకు [పయ 

త్నించి నప్పటికిని, [పభుత్వమునకు మా(తము ఇందులో 
ఏవో రాజకీయాలు ఇమిడియున్న వను అనుమానము అప్పు 
డప్పుడు కలుగుచుండెను. ఈ అనుమానముతో నభలకు 

అనుమతి నిచ్చుటయందు (పతిబంధక ములు కల్పించబడి 

నవి. అప్పుడు హై(దాబాదులో అమలులోనుండిన వాగ్భం 

ధన శాసనము యొక్క (పతిబంధకములనుగూడ ఎదు 

ర్క్కొనవలసి వచ్చెను. ఈ వాగ్చంధనశానన [ప్రయోగము 

వలన |పభుత్వము యొక్క అనుమతి లేక నమా వేశాలు 
జరుపుటగాని, పతికలు నడపుటగాని, నాధ్యముగాని పరి 

స్థితి యేర్చడి యుండెను, తుదకు ఒక [గామములో పాఠ 

శాలను చెట్టవ లెననినను, (గంథాలయము గావించవ లె 

ననినను 'పభుత్వము యొక్క అనుమత్రి "అవసరమై 

యుండెను. ఈ అనుమతి సాధారణముగా దొరకుచుంజె 

డిది కాదు, వీశ్వపయత్నము గావించవలసీ వచ్చెడిది. 

ఇట్టి (పతికూల పరిస్థితులలో ఈ ఆంగ ద్యమ నౌకను 
మిగుల జ్యాగ త్తగా నడిపిన గౌరవము (శ్రీ) మాడపాటి 

హనుమంతరావు పంతులుగారికి చెందుచున్న ది. [కమ 

క్రమముగ (వపళ్యక రాజకీయాలకు దూరముగా నున్న 

ప్పటికినీ, (పజల క్షష్ట నిష్టురములనుగూర్చి ఈసభలు (శద్ద 

వహించక తప్పద య్యెను. అందుచేత తివ్చ ర్తి, సూర్యా 

ఈ పతిక్రలు 

మొత్తముమీద 1980 వ నంవత్సరమువరకు అనగా 
మొదటి ర సంవత్స రాల కాలము ఆంధ సంస్కృతిని, 

ఆంధ్రభావను కాపాడుటకు కృషినల్పుటయే, ఆంధో 
ద్యమము యొక్క ఆశయ మై యుం డెను, ఈ కాలమున 

(స్రీల సభలను పర్పాటుచేసి మహిళలలో (పచారము 
చేయు కార్య[కమము నిర్వహించుట జరిగినది. ఆనాడు 

మహిళా పబోధము గావించిన వారిలో ర్రేనుి చాటాత్రి 

లత్బీనరసమ్మగారిని [ప త్యేకముగ పేర్కొనవలస్సి 
యున్నది. 

ఆంధ జననంఘములు ఈ విధముగా అక్కడక్కడ 

స్థాపితములయి కొంతవని చేయుచుండగా“అరువదిల కలకు 
మించిన నిజాం రాష్ట్ర ఆంధుల యొళ్ఞ కష్ట సుఖ ములను 

తెలినీకొోనుటకును, వారి సమష్టి అభి పాయమును నిర్మించు 

టకును ఒక మవోనభ అవనర మను భావము [కమ 

కమముగ [పచారమై తతృలితముగ 1980 నం, మార్చి 

ల, 4, 5, శేదీలలో జోగివేటలో మొట్టమొదటి ఆంధ 

"పేట, మున్న గుచోట్ల రైతుల కష్టసుఖములను విచారించు ' 

కుకు వై తుసంఘములను స్థాపించుటకూడ జరిగను. 
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మవహాజననభ వర్పాటు జరిగినది, ఈ మవోనథకు అధ్య 

తులు కీ. శే, సురవరం (వతావ రెడ్డిగారు. ఈ మహో 

సభకు ఎంతో కష్టముమీద [కింది మరతుల [పశారము. 

అనుమతి లభించినది: (1) అధ్యతుడు పరచేశీయుడు 

(గ్రైర్ ముల్కి) కాకూడదు. (2) ఇతర మతస్థులకు మన 
సాపముగాని, అనుమానముకాని కలుగు పరిస్థితి కల్పింప 

కూడదు. (8) రాజకీయ (పస క్తి ఉండకూడదు. ఈ మవో 
సభతోపాటు మొట్టమొదటి ఆంధమహి ళానభకూడ జరిగి 

నది. ఈ ఆం|ధమహోనభలో వాగృంధన శాసనము రోద్దు 
చేయవ లెననియు ; (పొథమిక విద్య నిర్బంధముగ [వ వేళ 

"పెట్టవ లెననియు, మద్యపాన దురభ్యాసమును పోగొట్ట 

వలెననియు, అ.తులకు కోన్ని అనుకూలములు కల్పించ 

వ లెననియు, వెట్టిచాకిరిపోవ లెనని చేయు, మహిళా నభలో 

వివావాసమన స్య, వితంతువుల స్థితి మొదలగు అంశములను" 

గూర్చియు తీర్మానములు జరిగినవి. ఈ తీర్మానములను 

పరిశీలించినపుడు ఇవి అన్నియు శాజకీయేతర తీర్మాన 

ములే యని స్పష్టము కాగలదు. ఈ విధముగ 1980 
నుండి 1946 వరకు వదుమూడు ఆం|ధమహోనభా నమా 

వేశాలు జరిగినవి, ఈ సమావేశాల వలన అపారమయిన. 

(పబోధము కలిగినది, మొదటి పది మహానభలతోపాటు 



పది మహిళాసభలుకూడ జరిగినవి. ఈ మహాసభలు జరుపు 

కొనుటకు |పభుత్వమువారి అనుమతి తీసికొకుటకై భగీ 

రథ [ప్రయత్నాలు జరిపిన నిదర్శనాలు కన్చించుచున్నవి. 

ఆం[ధోద్యమము సజీవమయిన (పజల ఉద్యమముగ అభి 

వృద్ధి చెంది, మహారాష్ట), కర్ణాటక ఉద్యమాలకు మార్గ 

దర్శకమెై 1946 తరువాత సైట్ కాం (గెస్ ఉద్యమ 

ములో లీనమెనది, 

ఆం[ధోద్యమము యొ క్ల కమ[కమవ్యా ప్తి పభుత్వము 

నకు అనుమానాలు అధికము కావింపజొచ్చెను. ఈ ఉద్య 

మము యొక్ట_ పరిణామము ఆం|ధ తెలంగాణాల ఏకీకరణ 

ముగా రూపొందగలదేమో యని 1986 వ సంవత్సరము 

లోనే హైదరాబాదు (పభుత్వమునకు అనుమానము కలిగి 

నట్లు అప్పటి హోం సెక్రటరీ నవాబ్ ఆలీయావర్డంగ్ గారు 

(ప్రసంగ వశమున నాల్గవ ఆం|ధమహాసభ అధ్యయులై న 

మాడపాటి హనుమంతరావు గారికి తెలిపినట్టు ఆం|ధో 

ద్యమ చరి[తలో (గంథస్థ్రము కావింపబడినది. (91వ పేజి 

“తెలంగాణ ఆం|ధోద్యమము” రెండవ భాగము). ఆనాటి 

(పభుత్వము యొక్క అనుమానము తుదకు ఈ నాడు 

సత్యన్వరూపము చాల్చుట గమనింపదగిన వి శేషము, 

మొట్టమొదటి అయిదు ఆం[ధమహానభలు రాజకీయాల 

జోలికి ఫోలేదు. ఆం|ధమవానభల నమా వేశాల లో 

వ్యాయామ (పదర్శనాలు, నాటక (పదర్శనాలు, [ప్రబో 

ధాత్మక మగు పద్యపఠన ము మొదలగు సాంస్కృతిక 

కార్య కలాపములు (పత్యేక స్థానము వహించుచుండెను. 

ఇట్టి పరిస్థితులలో 1987 వ సంవత్సరమున నిజామా 

బాదులో జరిగిన ఆంధ మవోనభ ఆరవ సమావేశమునకు 

చారి తాత్మకమగు రాజకీయ [పాధాన్యము కలదు. 

ఇందులో శారణాలు రెండు, (1) ఆం|ధమవోనభలలో 

తెలుగు మాతృ భావ కానివారుకూడ పాల్గొనుట జరుగు 

చుండెను. ఇప్పటివరకు “మవోసథా కార్య కమము, 

చర్యలు, కవిలె ఆం|ధ భాషయందే జరుగవ లెనను నియ 

మము ఒకటియుం జెను. కాని నిజామాబాదు నభలో 

కొందరు ఉర్దూభాషలో మాట్లాడుట, దానివై “కొందరు 

ఆశేపణములు తెలుపుట, ఈ ఆ చేవణముల పె త్రీ వవాదోప 

వాదములు జగిగి జ్ఞం|ధ|పాంత మున నీవసించువారందరు 

వారి మాతృభాష 'యేమయినప్పటికి ఆం|ధులేయనియు, 
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స్మ ఆంధధభాష మాట్లాడలేనివారు సభావేదికనుండి ఇతర 

భాషలలో మాట్లడవచ్చుననియు అధికనంభ్యాక (పతి 

నిధులు నిర్హయించిరి, మొదటినుండియు ఆంధోద 

వ్యాప్తి కుల, మత, వర్గవిచక్షణములకు అతీతముగా 

జరుగుచుం జెను, అందుచేత మహారామ్హ9లు, కర్ణాట 

కులు, ముస్తింలు ఈ సభలలో పాల్లెని [(పసంగిం చుట 

జరుగుచుండెను, కావున భామో విషయమె పట్టుదల 

వహించుట సమంజసమును, రాజనీతియు కాకుం 

డెను. కులు మత, వర్షం భామా ఏచక్షణములను 

పాటింపక నిజాంరాష్ట్రాంధ (వొంతమున నివసించు 

వారందరి యొక్క అభివృద్ధికై పాటుపడుట యను 

ఆం|ధోద్యమముయొక్క విశాల దృక్పథమును అసం 

దిగ్ధముగా స్పష్టికరించుట యీ సందర్భమున జరిగినది. 

తతృలితముగ (శీ, సురవరం (పతాప రెడ్డిగారి నాయకత్వ 

మున అసంతృప్తులైన కార్యకర్తలు “అభివృద్ధి వతము” 

నొకదానిని స్థాపిం చీరి, కాని ఈ వశము చురుకుగా 

పనిచేసినట్లు అగపడదు, |క్రమ్మకమముగ ఆంధ మహో 

సభలలో రాజకీయములు [పాధాన్యము వహించి, 

భాషకు (వా భాన్యము తగ్గుటవలన భాషాభిమానులకు 

కొంత మనసాపము, నిస్పృవా కలిగినవి, తరువాత 

మెల్ల మెల్లగా ఆంధ భాషాభివృద్ధికి (వ త్యకసంస్థ కావలి 

నను భావము అంకురించి, వ్యా _ప్తిచెంది, బలపడి 194లి లో 

పాదరాబాదు నగరమున ఆంధ మహాసభల సందర్భ 

మున ఆంధ సారస్వత సంస్కృతుల అభివృద్ధి సాధక 

ముగ ఆంధ సారస్వత పరిషత్ స్థాపన జరిగినది, అది యొక 

(వ త్యేకచరిత, ఆం(ధసా రస్వత పరిషత్తు యొక్ట ఆశయాల 

మీద విజ్ఞాన చందైకా |[గంథమండలియెక్కయు ఆంధ 

జనసం ఘము యొక్కయు [ప్రభావము స్పష్టముగా కన్పడు 

చున్నదని యీ నందర్భమున గమనించవలసిన నత్యము. 

(2) ఈ కారణము మొదటిదానికన్న ముఖ్యమైనది. ఆం|ధ్ర 

మవోనభ కార్యకర్తలలో వెక్కుమంది 

భావాలు, జాతీయ భావాలు కథిగియుండిరి. కాని మొట్ట 

మొదటిసారి ఆం|ధమహానభా వేదికనుండి - ఈ నిజామా 

బాదు నమావేశములోనే బాధ్యతాయుత |పభుత్వము 

నిజాంరాష్ట్రా౦|ధ్రుల ఆదర్శమని అర్థము నిచ్చు తీర్ళా 

నము ఆమోదింపబడినది. ఈ విధముగ ఆం|ధ్రోద్యమానికి 

కాం|గెసు 



ఆంధ్రో ద్యమము (తెలంగాణములో) 

రాజకీయాలతో సంబంధము లేదను పరిస్థితి తొలగిపోయి 

నది. [కమ్మకమముగ బాధ్యతాయుత [వభుత్వస్థాపన మే 

ఆం|ధ్రమహోసభ ఉద్దేశమనునది స్థిరపడిపోయినది. ఆం|ధ 

మహాసభలో మితవాద నాయకుల పలుకుబడి తగ్గసాగి 

నది. ఈ సమా వేళము తరువాత బాధ్యతాయుత |వభుత్వ 

స్థాపనకొరకు అప్పటి సైటు కాం|7సు సత్యా గహము 

నడిపినది. ఈసత్యా[గహముతో ఆంధమహోనభకు పశ్యేక 

సంబంధము లేకపోయినప్పటికిని ఆం[ధమవోనభ కార్య 

కర్తలు వ్యక్తిగతముగ ఈ సత్యా[గహములొ పొల్గొనిరి, 

అప్పటి ఆంధ నాయకులలో [ప్రముఖులుగానుండిన 

@) రావి నారాయణ రెడ్డి, @) మందుముల రామచం[ద 

రావు, 

[గహము కావించి కై లుకుపోయిరి. తరువాత 1940 లో 

జరిగిన మల్కా పురం ఆం|ధమవహాసభకూడ రాజకీయ ముగా 

ముఖ్యమైనది. అప్పటి హైదరాబాదు |వభుత్వము [పవేశ 

“పెట్టిన రాజ్యాంగ సంస్కరణములను బహిమ్మరింపవ లె 

నను తీర్మానము ఈ మహాసభలో అతివాదులై న శీ రాపి 

నారాయణరెడ్డిగారు (ప వేళ పెట్టిరి. దీనిని మితవాదులై న 

(శ్రీ మందుముల నరసింగరావు, శ్రీ మాడపాటి వాను 
మంతరావు, (శ్రీ కొండా వేంకట రంగా రెడ్డిగార్డు |పతిఘ 

టించిరి. అయినప్పటికి తీర్మానము నెగ్గినది. ఈనందర్భ మున 

“ఏడవ ఆం[ధమహానభ నాటికి యువనాయకత్వము 

బలపడినది” అని ఆం|ధోద్యమ చరిత కారులు (గంథస్థము 

కావించియున్నారు, ఆం|ధోద్యమము 
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1942 లో ఓరుగల్లు సమీపమున ధర్మవరము [గామ 

మందు జరిగిన ఆంధ మహాసభకూడ రాజకీయముగ 

బాల ముఖ్య మైనది. ఇందులో (శ్రీ రావి నారాయణ 

రెడ్డిగారు [కొత్త ఆదర్శములచే | పేరేపితులై ముందునకు 
_ వచ్చిరని 'ఆంధ్రోద్యమ చర్మితి కారులు వాసి 
యున్నారు. [క్రమకమముగ ఆం(ధ మహాసభలో 

శ) నారాయణ రెడ్డిగారొక నూతన వర్గమునకు నాయ 

కత్రము వహించిరి, తతృ్సలితముగా తరువాత జరిగిన 

నళలలో జాతీయ పక్రమనియు, కమ్యూనిస్టు పక్షమనియు 

రెండు [పస్ఫుటమైన వగ్గాలు ఏర్పడినవి. భువనగిరిలో 

జరిగిన పదునొకొండవ ఆం| ధమహాసభలో రావి నారా 

(శీ) జమలాపురము "కేశవ రావుగార్జు సత్యా 

(తెలంగాణ 

యణ రెడ్డిగారి పతము (పాబల్య ము వహించినది. మిత్ర 

వాదులు జాతీయ వాదులు ఇందు పాల్గొనలేదు. భువన 

గిరి మగోనభ తరువాత ఆం|ధ మవోనభ శెండు మహో 

నభలుగ చీలిపోయినది. ఒకటి జాతీయాం|ధ మహోనభ, 

రెండవది (శ్ర రావినారాయణ రెడ్డిగారి (ప్రాబల్య ము 

కలిగిన ఆం|ధ మవోనభ,. భువనగిరి మవోనభను బహిష్క్ల 

రించిన ఆంధ నాయకులు 1945 వ సంవత్సరమున 

మడికొండలో @) మందుముల నరసింగరావుగారి 

అధ్యక్షతన పం|డైెండవ మవోసభ కావించిరి. ఈ మనో 

నభకు (శీకొండా వేంకట రంగా రెడ్డిగారు పెట్టనికోటయై 

యుండిరి. ఆంధపితామహా మాడపాటి హనుమంతరావు 

పంతులుగారి ఆశీస్సులు ఈసభకు అభించినవి. (శీ, బూర్గుల 
రామకృష్ణా రావు పంతులుగారి సానుభూతికూడ ఈ మహో 

' సభకు లభించినది. కీ. శే. జమలాపురం కేశవరావుగారు 
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కూడ ఈ మహాసభ నే బలవరచిరి. @) రావినారాయణ 

రెడ్డి వర్గమువారు పం[జెండవ ఆంధ మహాసభను ఈ 

సంవత్సరమే ఖమ్మం వట్టణములో జరిపిరి. ఈ విధముగ 

అంధ మహాసభ శెండుగా చీలిపోయినది. తరువాత 

1946 "లో కీ. శే, జమలాపురం  కేశవరావుగారి 
అధ్యక్షతన పదుమూడవ మహాసభ మేదకు జిల్లాయందలి 

కంది|గామమున జరిగినది. ఇదియే తుట్టతుది ఆం [ధ 

మవోనభ, వై జ్ఞానికోద్యమముగ [పొగంభమైన ఆంధధో 
న్యమము బాధ్యతాయుత |పభుత్వమే తన ఆదర్శముగా 
నిర్ణయించుకొన్న ఉద్యమముగ పర్యవసించినది. 

కందిమవోనభ తరువాశ ఆంధధమవోనభ నేటుకాం గె 

నులో లీనమయి, నైటు కాం(గెస్ ఆం|ధ|పాంత సంఘ 

ముగా రూపొందినది. ఈ సైటుకాం గాస్ ఆం[ధ(పాంత 

సంఘముయొక్క మొదటి సమావేశము 1947లో 
జడ్చర్లలో జరిగినది, హైదరాబాదులో పోలీసుచర్య జరిగిన 
తర్వాత స్టేటుకాం[ సు పాదరాబాదు (ప్రదేశ్ కాంగె 

సుగా రూపొందినతరువాత [ప త్యేకముగ హై చాబాదులో 

ఆంధ వాంత్తమునకు కాం( గెనుకమిటీకి అవకాశము లేక 

పోయినది. 

పదునారు సంవత్సరాల వయస్సుకలిగిన ఆం|ధ్రోద్యమ 

చరితలో మొత్తము పదుమూడు ఆంధ మహాసభలు 
జరిగినవి. వీని కధ్యతత వహించిన పెద్దలు (1) క్రీ శ, 



సురవరం (ప్రతాపశెడ్డిగారు (2) శ్రీ బూర్గుల 

రామకృ్ళషప్లారావుగారు, (8) (ల పులిజాల వేంకట 

రంగారావుగారు, (4) (శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావు 

గారు, (5) (శ్రీ కొండా వేంకటరంగా రెడ్డిగారు, (6) @) 

మందుముల నరసింగరావుగారు, (7) శ) మందుముల 

రామచం[ద రావుగారు, (8) శ) రావి నారాయణరెడ్డి 

గారు, (9) (శ్రీ మాదిరాజు రామకో"టేశ్వరరావుగారు, 

(10) శ) కొండా వేంకటరంగా రెడ్డిగారు, (11) శ) 

రావి నారాయణ రెడ్డిగారు, (12) (అ) (శ్రీ మందుముల 

నరసీంగరావుగారు, (అ) శ) బద్దం ఎల్లా రెడ్డిగారు, 

(] లి) క్రీ శే, జమలాపురం శేశవరావుగారు. వీనితో 

పాటు జరిగిన పది మహిళానభలకు (శ్రీమళులు నడింపల్లి 

సుందరమ్మ, టి. వరలక్ష్మమ్మ, ఎల్లా పగడ సీళాకుమూరి, 

మాడపాటి మాణిక్యమ్మ, బూర్లుల అనంతలట్మీ దేవి, 

నందగిరి ఇందిరాదేవి, యోగ్యశీలా దేవి, రంగమ్మ, 

ఓబుల రెడ్డిగారలు అధ్యతుత వహించిరి, 

పోలీసుచర్య తరువాత ఆం|ధోద్యమములో మరొక 

అధ్యాయము (పారంభ మైనది. ఆనాడు 1986 లో 

అప్పటి హైదరాబాదు హోం సెకటరీ ఆం(ధోద్యమము 

ఆంధ = తెలంగాగాల ఏకీకరణ ఉద్యమముగా రూపొంద 

గలదని వెల్లడించిన అనుమానము పోలీనుచ ర్య తరువాత 

సత్య మైనది. పోలీసుచర్య తరువాత ఘనపురంలో జరిగిన 

పాూదరాబాదు ఆం|ధ(ప్రాంత కాం|7స్ సంఘ నమా 

వేళములో ఆం|ధ-తెలంగాణాల ఏకీకరణముజరుగవ లెనని 

తీర్మానించబడినది. ఈ తీర్మానమును గోలకొండ మొద 

లన తెలుగు పతికలు అమాదించి హా రి ౦ చినవి. 

నిజామాబాదునందు జరిగిన హైదరాబాదు పదెళ్ 

కాం[ెస్ సమా వేళమందు పైదరాణాదు విభజనముజరిగి 

ఆంధ - తెలంగాణాల పకీకరణము జరుగవలెనని అర్థము 

నిచ్చు తీర్మానము చేయబడినది. ఈతీర్యానమునే 

2_6_195క8ి నాడు పాదరాబాదు (పెళ్ కాం( గెస్ 

పునరుద్ధాటించినది. ఈ విధముగ పోలీనుచర్య తరువాత 

నుండి జూన్ నెల 1954 వరకు హైదరాబాదు (పదేళ్ 

కాంగ్రెస్, కమ్యూూనిస్టుపార్షి, సోపలిన్టుపార్టి, ఇతర రాజ 

కీయ వజూలు విశాలాం ధ స్ఞాపనను బలపరచినవి. [పత్యేక 

ముగ విశాలాం[ధోద్యమము [పారంభ మైనది. విశాలాం 
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ఆర్భత అజబెగి టోయిటఆ ఆఆ శ్ర ణో (లలుస్టయిలు 

మవోనభ అవతరించి ఆం(ధ - తెలం గాళాల పకీకరణము 

కొరకు కృషి. సాగించినది. జూన్ 1954 లో హై దాబాదు 

(వదేశ్ కాం ₹స్ లోఒకవర్గము [ ప త్యేక తెలంగాణా రాష్ట్రం 

కావలెనను వాదమును లేవదిసినది. తతృలితముగ వాద్రా 

బాదు ఆం|ధ రాజకీయరంగమున విశాలాం(ధ వర్షము, 

తెలంగాణా వర్షము అను రెండు పజాలు బయలు బేరినవి. 

ఉభయపజూలచాదన ములు భారత పభుత్వ మునకు అంద 

'ఉయబడినవి. హైద్రాబాదు శాసననభ లో అధికసంఖ్యాకులు 

విశాలాం[ధమును బలవరచినారు. అఖిలభారత కాం|7స్ 

కార్యవర్గము ఆం|ధ-తెలంగా ణాల వకీక రణము జరుగవలె 

నని సలవో నిచ్చినది. అందుచేత హైదరాబాదు రాజధానిగ 

ఆం|ధ-తెలంగాణాల ఏకీకరణ అతిత్వరగా జరిగి సమగ 

ఆంధ్ర రాష్ట్రము 1 95 6 అక్టోబరు నాటికి అవతరింపగల 

అవకాశాలు సంపూర్ణ ముగ అగుపించెను, ఢిల్లీలోని 

రాజ్యసభలో [వనంగించుచు, కంద పభుత్వ దేశీయ 

వ్యవహారాల మంతి అందరి ఆమోదముతో విశాలాం 

[ధము పర్పడగలదని [పకటించినారు (2 8-2-1956). 

భారత నాయ కా గేసరుల ఆశీస్సులతో 1956 నవంబరు 

1 వ తారీఖున దీపావళీ పర్వదినమున ఆం (ధ= తెలం 

గాణాలు వకరాష్ట్రముగ, “ఆం (ధ(పదేళ్ ” నామముతో 

వర్పాటు చేయబడినవి. “ఆం[ధ(పబేళ్” కు హైదరాబాదు 

నగరము రాజధాని మొనది. ఇందువలన నూటయేబది 

సంవత్సరాల |క్రింవ ఇంగ్లీషు రాజ్యవి స్తరణ ఫలితముగా 

విడిపోయిన మూడుకోట్ల అంధులు తిరిగి ఏక వరిపాలన 

(క్రిందికి వచ్చి కృష్ణాగోచావరీ నదుల జలాలతోపాటు, 

తెలుగు సీమలోని (పకృతిసంపదను తెలుగు పజల అభ్యు 

దయము కోరకు వినియోగించి “ఆం ధావళికి మోదము” 

కలుగునటుల సకలాం|ధము యొక్క నర్వతోముఖాఖి 

వృద్ధికొరకు లబ్దమైనవి. 

“అం[ధ(పదేళ్ ” భారతదేశ మునకు వెట్టనికోటయె ఆ సేతు 
హిమాచల భూభాగమున ఒక నుందర నందనవనముగా 

శోభి ల్లగలదని ఆశింపవచ్చును. 

(ప్రయత్నించు అవ కాశాలు 

దే. రా, 

ఆకృతి రచన-ఆధునిక నిర్మాణ (ద్రవ్యములు:- 
వాస్తుశాన్త్రము ఎచ్చటనై నను, భౌగోళిక పరిస్థితులు, 

శీత్రోప్తములు, భూగర్భ పరిస్థితి, మత సాంఘిక రాజకీయ 



ఆకృతి రచన = ఆధునిక నిర్మాణ [ద్రవ్యములు 

వాతావరణము మొదలగువాని [పభావమును, (పత్యవ 

ముగా గాని, వరోక్షముగా గాని కలిగియుండును. అయి 

నప్పటికిని భవననిర్మాణమునకు సునాయానముగా లభించు 

నిర్మాణ[దవ్యములే అతిముఖ్యమైన అంశములు, పలయన, 

ఇ 

భవన నిర్మాణ పరికరములై న ఇటుకలు, రాళ్లు, కలప, 

కాం[కీటు మొదలై నవాని ద్వారానే శిల్చి తన యొక్క 

కలలకు వాస్తవిక ఆకృతిని ఈయగలుగుచున్నా డు, 

(ప్రస్తుత విషయమును గురించిన చర్చకు దిగుటకు 

ముందు, వాస్తుశా(స్ర్రమునందలి వివిధ రీతుల యొక్క. 

పరిణతితో, నిర్మాణ (దవ్యము లెట్టి పాత్రను నిర్వహించి 

నవో అవగాహము చేసికొనుట కొరకు, పూర్వ పరిస్థితు 

లను అన్వేషించుట మిక్కిలి [ప్రయోజనకారి కాగలదు. 

కలపయే మానవునికి తెలిసిన అత్యంత పురాతన మైన 

నిర్మాణ్యదవ్యముగా కనబడుచున్నది, బెద్దులశిలావాస్తువు 

అ స్తిత్వములోనికి వచ్చుటకు చాల కాలము [కిందట నే 

మన దేశములో చారుమయ నిర్మాణములు ఉచ్చస్థితినందు 

కొన్న వి. బౌద్దంయుగమునకు చెందిన (చైత్యములు, 

కమానులు, సూర్య వా తాయన ములు, వర్తులాకార మెన 

పె కప్పులు మొదలైన) క ళాక్చృతులు, నిర్మాణము 

లన్నియు ఆశకాలపు పనివారికి నుపరిచితములును, సర్వ 

సాధారణములును ఐన కలప కట్టడ ములందలి వివిధ రీతు 

లకు రాతిలో నేర్పరచినటువంటి [పతిరూపములే. జనులకు 

మొట్టమొదట "తెలిసిన నిర్మాణ పద్ధతిని "దూలముల కట్ట 

డము' {(Trabeated mode) అందురు. దినిలో నిలువు 

స్తంభములు, గొడుగురాయి (Lintel) [పథానాంగములు, 

ఈ నిర్మాణ విధానము అటుతరువాతివారిచే కూడ 

అనునరింపబడినది. కాని, వారు దీర్చ కాలము మనునట్టి 

రాతినే నిర్మాణ [దవ్యముగా నుపయోగించిరి, ఈజిప్టు 

'దేళపు శిల్పులు (బహ్మ్మాండములైన వారి చేవాలయము 

లను నిర్మించుటకు రాతి న్తంభములను, ఆాతిదూలము 

లను, రాతి వలకలను ఉపయోగించిరి. సమున్నతమైన 

రాతీ నంభములు, గొడుగు రాళ్ళు వ ఏ పరిమాణముగలవి 

లభ్యమగునో వానిని బట్టి కట్టశములుం డెడివి, కనుకనే 

(బవ్మోండమైన వారి భవనములు అనేక _సంభములతో 
గూడియుండి, స్తంభాల వ్యూహ మో అన్నట్లు తోచును. 
వారు వజ కాఠిన్యము గల (గానైటురాతినే తమ భవన 

ముల కుపయోగించిరి. భ వనముల యొక్క ఆధార 

_స్తంభ ములను మిక్కిలి దగ్గర దగ్గరగా నిలుపవలసివచ్చెను. 

ఇంకే కాక్, నల్ల రాయి మిక్కిలి కఠిన మెనదగుట వలన 

స్తంభముల మీద గాని, దూలముల మీద గాని ఎటువంటి 

చెక్కుడములను చెక్కుటకు అవకాశములేకపో యును, 

అందుచేత ఈ కట్టడములు చూపులకు శిలాస్తూపములవళె 

కనుపించును, 

[గీకుల యొక్క భవనములు కూడ ఇదే సిద్ధాంతము 

[ప్రకారము కట్టబడినవి. కాని అవి ఈజిష్ట దేశపు కట్టడ ముల 

కంబ బావ్యా స్వరూపములో భిన్నములుగా నుండెడివి, 

నిర్మాణములకు (గీకులు ఉపయోగించిన | శేష మైననిర్మాణ 
(దవ్య మే ఈ భిన్నత్యమునకు కారణ మెయున్నడి. వారు 

ఉపయోగించిన తెల్ల చలువరాయి చెక్క_డ మునకు మీకి_లి 

అనుకూలమైన దగుటచే (గీకులు దానితో సున్నితమును 

అతి రమ్య మును ఐన శిల్పకళను అభివృర్ధిపరచగలిగిరి. 

చలునరాయియే లేకపోయినచోే (గీకు శిల్పము మరొక 

విధముగా నుండియుం డెడిది. 

(పచేళశములలో "రాయి లభ్యమయ్యెడిది కాదో, 

అచ్చట పూర్తిగా. భిన్న మైనటువంటి నిర్మాణ విధానము 

అవలంబింవబ డెడిది. సాధారణముగా నదులు విశేషముగా 

నుండు ఒం(డ్రుమట్టి భూములలో రాయి అరుదుగా 

దొరకును, అస్సీరియా, బాబిలోనియావంటి పళ్చిమాసియా 

'దేశములలోను, యూ ఫటేస్ , మై గ్రీస్ నదీతీరముల యం 

దును నివసించు పూర్వజనులకు రాయి బొత్తిగా దొరకక 

పోవుటచే, వారు తమ భవన నిర్మాణమునకు ఇటుకల 

నుపయోగించిరి. భవనముల వె కప్పునకును, గోడలకును 
ఇటుకలు మా[తమే ఉపయోగింప వలసివచ్చెను. ఇంటి 

వైకప్పులు విలువంపుగా కట్టినసరంబీలుగాను, గోపురాకా 
రముగాను ఉం జెడివి. చద్వారబంధముల పై నుండు అడ్డు 

రాయిస్థానములో కోమానులు (arches) ఉపయోగింప 

బడుచుండెను. ఈ విధానము కమాను నిర్మాణ విధానము 

ఆర్కు్యు యేశెడ్ (ArUated) అని పిలువబడుచున్నది." 

రాయి దొరక కపోవుటచే మధ్యయుగమునందలి వంగ 

దేశపు వాస్తువు మిగిలిన భారతదేశ వాస్తువు కంటె 
పూర్తిగా భిన్నముగా నున్నది. మొగలాయీల కాలములో 

తొలుదొ ల్ల నుండిన వాస్తువునకును, వారి ఉత్తరోత్తర 
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వాస్తువునకును మిక్కిలి భద మున్నది. ఇది పధానముగ 

వారుపయోగిం చిన నిర్మాణద్రవ్యములవై నాధారపడినది. 

(పథమ దశయందు అనగా బెంగాలు నందలి మొగలు 

వాన్తువునకు ఇటుకలు, ఎట్ట ఇసుక రాయి వాడిరి, వారి 

అనంతర శిల్చ్పమునకు చలువరాతిని బాడిరి. 

కాం|కీటు కని పెట్టబడుటచె, రోమనుల వాస్తువు విష 

వాత్మకముగ మారినడి. వారు విలువంపుగానుండు 

కప్పులను, గోపురములను భారీయెత్తున తయారుచేసిరి. 

[లీ 

వారు నూతనవాన్తు విధానములను ఆచ రణలోనికి తెచ్చిరి. 

చలువరాయి లోకూర్చు గలిగిన మి శకుడ్యములు, సంకీర్ణ 

వస్తు చితము (Mosaic) మొదలై నవి ఈతర గతి / 

చెందినవి. 

మధ్యయుగమున యూరపులో ఒక వినూతన మైన 

వృద్ధిపొందినది. ఉపయోగింపబడిన 

నిర్మాణ (ద్రవ్యములు, ఇటుక, రాయి, కల్ల అయినప్పటి 

కిని గోతిక (Gothic) వాస్తువులో నిర్మాణమునందు 

నూతన విధానములు పొడనూపినవి. పునరుజ్జవనయుగ 

(Renaissance) [పాఠంభమునుండి, వాస్తుళా(న్త్రము 

అభివృద్ధిచెందుట ఆగిపోయినది. సంప్రదాయ సిద్ధమైన 

కళలను పునరుద్ధరించుటయు, శేవలము సాం|పదాయిక 

ఆకృతుల నే అనుక రించుటయు పరిపాటి అయిపో యెను, 

కాని గతశ తా బ్దాంత మునుండియు, వాస్తుకళ, 

అంగలతో పురోగమన మొనర్చుట మొదలు పెట్టినది. 

పునరుజ్జీివనయుగమునందలి  శిల్బమున 

యొక్క తారతమ్య 

నిర్మాణమునకు నంబంధించిన వివిధ [పళ్యేకాంశ ములను 

గురించియు, మిక్కిలి శద్ద వహింపబడెను. భ వనములను 

ఉవయోగించువారి అనుకూలతకుగాని, (ప్రయోజనాత్మక 

మైన (పణాళికకుగాని తగిన (పాముఖ్యము ఈయబడ 

లేదు. ఈవిధముగా శిల్పము యొక్క ఆకృతీ రచనకు 

సంబంధిం చిన ముఖ్యనసూ|త్రములే అతికమింపబడు 

చుండెడివి. [ప్రజల జీవితములలో గొవృమార్చులు కలిగి 

వాస్తువిధానము 

శుద పచ 
దె ది 

అర అద్య స్తంభముల 

నను, కాలానుగుణము కాని ఆకృతి రచన అనునరింవబడు 

చుం జెడిది. పొరిశామిక వి విప్టవఫలితముగా కలిగిన వివిధ 

మెను, సాంఘిక, రాజకీయ, పరివ ర్హనములు ఈయుగము 

నందలి శిల్సము నెడ నూతన కళాదృష్టైని అహ్వానిం చునవిగా 
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పరిమాణమును గురించియు 

ఆకృతి రచన = ఆధుసికి నిర్మాణ (ద్రవ్యములు 

ఉన్నవి. నూతన యుగమునందలి భవనావసరములు 

బహుముఖములై నవి. పూర్వాకాలము కర్మాగారములు, 

గజం ంగులు, సాధారణముగా నుండెడివి 

అనేక 

అంతస్తులుగల ఖత వనములు ఆవళ్యక ము లై నవి. ఈ[కెత్త 

రకమైన భవనములకు, ఆనాడు బాడుకలోనున్న వాస్తు 

విధానము బొత్తిగా అననుకూలముగా నుంజెడిది. అందు 

వలన భవన నిర్మాతలు, (పాత పద్ధతులను విడిచి కాలాను 

గుణమైన భవనములు తయారుచేయుటకై ఆలోచనలు 

సాగించిరి. ఈ విధముగా నిర్మింప బడిన భవనములు 

పురాతనమును, నంకుచితమును, కాలానుగుణము కాని 

దియు ఐన కిల్పవిధానముయొక్యు నంశెలలనుండి 

వీము క్తి చెందినవి. భౌతికశాస్త్ర రంగమున కలిగిన 

యభివృద్ధి ఇట్టి నూతన నిర్మాతలకు, వారు చేయు 

(వయోగశార్యములలో మిక్కిలి తోడ్చడినది. నూతన 

భవన నిర్మాణ డితులు,. నూతన " నిర్మాణ [దవ్యములు, 

(కమ కమముగా లభ్యములు కాజొచ్చెను. ఈ విధ 

ముగా నూతన యుగమున కనుగుణమె వా స్తవికము, 

వివేకవంతము అయిన నూతన శిల్పవిధానము అవత 

రించినది. 

మూలాధారమైన నిర్మాణ (దవ్య ములు, ఎట్టిమార్చును 

చెందక ఆ విధముగనే నిలిచిపోయినవి. శాస్తాానుగుణ 

మెన నూతన విధానములు సృష్టంపబడి, [కొత్త నిర్మాణ 

[ద్రవ్యములు రంగములోనికి వచ్చినవి. నేడు ఆకృతి 

రచన చేయుటలోను, వా స్తవ్యులకు అనుకూలముగా 

నుండునట్టి భవనములను నిర్మించుటలోను, 

ఎక్కువ స్వేచ్చను కలిగియున్నారు. ' ననుకాలికమెైన 

శిల్పద్భ క్పథ మునకు ఈ ఆధునిక నిర్మాణ (దవ్యము 

మిక్కిలి తోడ్చడినది. వీనిలో అతిముఖ్యమైన నిర్మాణ 

(ద్రవ్యములు దృథికృత మైన కాం|కీటు, (Reinforced 

cement concrete) ఉక్కు. భవన నిర్మాతలు ఉక్కును, 

కాం[కిటును చాలకాలమునుండి ఉపయోగించుచుండిరి. 

కాని ఈ పచార్థములకు గల “దృ శకృత (Reinforced)’ 

మరియు “నిర్మాణాత్మక (Structurab)’ అను విశేషణ 

ములవలన, ఇప్పుడుపయోగింపబడు కాంక్రీటు, ఉక్కు, 

ఇదివరలో ఉపయోగింవబడిన వాటికం"ట్క, భిన్న మైనవను 

సరకులకొట్లు 

జనబాహుళ్యము గల నగరములలో 

శిల్పులు 



ఆకృతి రచన = ఆధునిక నిర్మాణ (ద్రవ్యములు 

విషయమును శెలుపుచున్నవి. వీటిని నిర్మాణ [పయు క్ష 

మైన ఉక్కు, దృఢీకృత మైన కాంక్రీటు అందురు. ఇదియే 

ఆర్. సి. సి, అనబడును. సిమెంటు-శాం|కీటునందు 

నిర్దిష్టమైన కై వారముగల మెత్తని ఉక్కు ఊచలు నిర్దిష్ట 

సంఖ్యలో చేర్చుటచే దానికి పటుత్వము కట్బింవబడును. 

దృఢికృత మైన సిమెంటు=కాం|కీటు స్తంభములు, దూల 

ములు మొదలగు నిర్మాణాంగములకు ఉపయోగపడు 

చున్నది. ఉక్కును తయారుచేయు బెస్సిమర్ విధానము 

1855 లో కనిపెట్టబడినది. పోతపోసిన ఉక్కు చువ్వలు 

తయారుచవేయ బడి, ఆధార స్తంభములుగను, దూలములు 

గను, ద్వారబంధములచె తొడుగు రాళ్ళుగను ఉప 

యోగపడుచున్నవి. ఉక్కు అధార స్తంభముల 
యొక్కయు, దూలముల యొక్కయు నహాయముతో 

పక్క అంతస్తులు గల భవనములు కట్టబడుచున్న వి. 

ఇవి మి ధ్రైలు, గోడలు, ఇంటిపెకప్పృలు మొదలై నవాని 

భారమును మోయు ఆధార పంజరములుగా నున్నవి, 

ఇట్టి కట్టడములు ఆఛారపంజర నిర్మాణములు (Framed- 

Structure) అని పిలువబడుచున్నవి. ఆవి నిర్మాణ[పయు 

క్షమైన ఉక్కుతోగాని, దృఢీకృత మైన కాం|కీటుతో గాని 

నిర్శింపబడును. ఈ (కొత్త నిర్మాణ (ద్రవ్యముల యొక్క 

సం భావ్యతను గురించిన, [ప్మపథమ (ప్రయోగములు 

|ఫాన్సుదేశమున పారిస్లో 1878.79 సంవత్సరము 

లలోజరిగిన వస్తుపదర్శనములోను, పవిమానములకొర శై 

1916 లో నిర్మింపబడిన వోంగరు (120800 లోను 

చేయబడినవి. ద్వారముల వెడల్పు, స్తంభముల మధ్య 

దూరము, రాతితోను, కట్టతోను చేయబడిన దూలముల 

యొక్కయు, గొడుగురాళ్ళ యొక్కయు, నిడివిని 

బట్టియు, ఇటుకతో గాని, రాతితో గాని కట్టబడిన కమా 

నుల మధ్యదూరమును బట్టియు, ఎల్ల ప్పుడు నరి చేయ బడు 

చుండుట మనము చూచియేయున్నాము. ద్వారముల 

పరిమాణమును, ఆధారస్తంభముల దూరమును, నిర్ల 

యించుటలో ఈ దృఢీకృతమెన కాంక్రీటు నిర్మాణ 

పయుక్షమైన ఉక్కు, శిల్చులకు గొప్ప స్వేచ్చను కలి 

గించినవి. ఇదియే వాస్తుశాస్త్ర [పవంచములో గొప్ప 

- మార్చును తెచ్చినది. విశాలములగు ద్వారములు, కిటికీలు 

సాధ్యమగుటవలన నిర్మాణాంగముల యొక్క ఆకృతి 

రచన అభివృద్ధిచెంది, వి_న్తరించుటకు అవకాశము కలిగి 

నది. ద్వారములకు, కిటికీలకు జారుడు మడతతలుపులు 
ఉపయోగించుటవలన, పూర్తిగా గోడ అంతయు తెరచి 
యుంచుటకు పీలగుచున్నది. దృష్టి నిరోధకములు గాని 

ఉక్కు. తునుకల చేత నిర్మింప బడినవగుట చేత, ఈ కిటికీలు 

చక్కగా చూచుటకు అవకాశము కల్పంచుచున్నవి. 

గాజుపర్మి శమ భవననిర్మాతలకు అనేక ఉపయు క్షము 

లయిన వస్తువులను |పసాదిం చినది. గోడలకు గాజుపలకోలు, 

చపటాచేసిన నడ[పచేశ ములకు దీపములు, మున్న గునుంద 

రాలం కార నీర్మాణ[పయు క్ర మైన గాజువస్తువులు పీనిల్రో 

కొన్నియని చెప్పవచ్చును. మిక్కిలి దృఢముగా చేయ 

బడిన గాజువలకలను కిటికీతలుపులుగాను, ద్వార కవాట 

ములుగను, ఇప్పుడుపయోగింవబడు చున్న వి. తెర చియున్న 

పుడు చూచుటకు చక్కని అవకాశమును కలిగించుచు, 

మూసియున్నప్పుడు కన్నుచెదురు కాంతినుండి, అధికమెన 

రతణనిచ్చు పల్చని అల్యూమినియం "తెరలు నేడు తయా 

రగుచున్నవి. ఎటువంటి కళ్లు వైభాగపు గట్టితనమునకు 

తీసిపోనివై, మన్నికగల తేలిక “స్లైవుడ్* బల్లలు నేడు 

లభ్య ములగుచున్నవి. ఇవి చ[ట ములకు వెనుక అ న్సరు 

పలకలుగా కూడ ఉపయోగవడును. 

ఇదేవిధముగా తయారయిన దిమ్మపలక లు వేగముగా 

మూసి తెరచుకొను తలుపులవతె నుపయోగకరముగా 

నుండును. ఆరోగ్యవరి కరములు, మురుగునీటి కాలువల 

ఏర్పాటు, మలవాహక విధానము, పరిళుభ మైన నీటిని 

పట్టణములో సరఫరాచేయు సౌకర్యములు మొదలైనవి 

భవననిర్మాణవి ధానమునందు మార్పులు కలిగించి అతి 

ముఖ్యమైన అభివృద్దిని గొని తెచ్చినవి. శష్టోన్షములు (పన 

రింపకుండా చేయుటకు కావలసిన వివిధనిర్మాణ ద్రవ్య 

ములు, కట్టడములు కట్టు'వారికి ఇప్పుడు దొరకుచున్న వి. 

ఇవన్నియు, శిల్పులు తక్కువ [పతిబంధకములతో భవన 

నిర్మాణ విధానమును ఏర్పాటు చేయగలుగుటకు మిక్కిలి 

తోడ్పడు చున్న వి, కృ తిమపద్ధతుల వె గాలిని, వెలుతురును 
_(పనరింప జేయు నవకాళములు సాధ్యమగుటవలన, భవన 

ముల ఆకృతిరచన చేయుటలో, శిల్చులకు మవా త్తర మైన 

స్వేచ్చయు, అవకాశమును లభించినవి. దుకాణములు, 

కర్మాగారములు, పాఠశాలలు, ఆనుష్మతులు, ఆరోగ్య 
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స్థానములు మొదలగువానికి, మునువటికంళు ఉత్తమ 

మైన ఆకృతిర చన చేయుటకును, మునుపటికం శు ఆరోగ్య 

వంతముగను, (ప యూాజనవంతముగను వాటిని ఉంచు 

టకును నేడు వీలగుచున్నది. 

నూతన భ వనని ర్మాణవిధానమును, నిర్మాణదవ్యము 

లును, పూర్వకాలపు వానస్తుపద్ధతులను పూర్తిగా మార్చి 

వేసినవి. చ్మటనిర్మాణములు పూర్వకాలపు నిర్మాణ 

వీభానముకం ఇ పూర్తిగా భిన్నమ్ములై యున్నవి. వాస్తు 

శాస్త్ర సత్య మునుగూర్చిన పూర్యభావములు నేడు 

నొందవలసీ వచ్చినది. ఎనినుండి చూచినంత 

మా[తమున మోటరుబండి ఎట్టు పరుగెత్తునో, విమానము 

లెట్లు ఎగురునో నిర్ణయించుట అసాధ్య మైనే, కేవలము 

కండ్లతో భవనములను చూచినంతమా|త్రమున, ఆ భవన 

ములకు ఉపయోగింపబడిన నిర్మాణ దవ్యముల యొక్క 

బలిష్టతను నిర్ణయింప లేము. ఉదాహారణకు దృథీకృత మైన 

కాంక్రీటు తీసికొందము. దీనిలో శ క్రి మంత మైన 

అంశములు చానిలో లీనమై కన్నులకు గనుపించవు. 

భవనమునందలి ఒకానొక భాగము దుర్భలముగా నున్నట్లు 

కనుపించినప్పటికిని ఆ భాగము ఏ ఉర్జేళముతో నిర్మింప 

బడినదో అట్టి ఉద్దేశమునకు తగిన బలమును కలిగియుండ 

వచ్చును. బరువు వహించుగోడలు రంగమునుండి పూ ర్షిగా 

అంతర్థానము చెందినవి. ఇప్పుడు భవనములందలి బరువు 

నంతటిని దృఢీకృత మైన కాం|క్రీటుతో చేయబడిన ఆకృతి 

పంజరములుగాని, ఉక్కు స్తంభ ములు, దూలములుగాని 

భరించుచున్నవి. స్థలములకు ఆవరణము కల్పించుటకును, 

శబ్బమునుండియు, గాలినుండియు వానిని దూరముగా 

నుంచుటకొరకు మాత్రమే ఇపుడు గోడలు కట్టబడు 

చున్నవి. ఇప్పటి భవనములు, తమక్రిందినుండి = వీథి, 

తోట, చిన్న నీట్మిపవావాము మొదలైనవి పోవుచున్నను 

స్థిరముగా వానికాళ్ళవె అవి నిలుచుటకు సాధ్యమగు 

చున్నది. ఒక గోడను జవాబుగా మరియొక గోడ ఉండ 

వలసిన అగత్య మేమియు నేడు లేదు. ఎక్కడకు కావల 

సిన అక్కడకు జరుపుకొనుటకు వీలయిన శతెరగోడల 

వలనను, అడ్డు గోడలవలనను భవననిర్మాణము చేయుట 

నేడు మిక్కిలి సుకరముగా నున్నది. అది యిప్పుడు 

నిర్మాణస్థలమునకును మానవుల అవనరమునకును, 

మార్చు 
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ఆకృతి రచన = ఆధునిక నిర్మాణ ద్రవ్యములు 

సు 
ee) 

శ్ర 

మిక్కిలి సన్నిహితముగా నున్నది. (పజల యొక్క వ 

తపు వసతి అలవాట్లు పు గార్యములోవళె ఎప్పుడును ఒ 

విధముగా మార్చులేక ఉండుట లేదు. అందువలన ఆకృతి 

రచనా విధానము కూడ పూర్తిగా మారవలసియున్నది. 

చెరువుల, పరులమీదుగా (చేలాడు పెద్ద విశానములను 

ఏర్పాటు చేయుటగాని లేక భవనమునందలి ఏ అంతస్తు 

మీదనైైనను తోటలను నాటుటగాని, ఇప్పుడు అసాధ్య 
మైన పనికాదు. ఇల్లు, తోట, ఇప్పుడు సులభముగా ఒకే 

చోట చేర్చవచ్చును. ఇండ్లలోమార్చుటకు వీలులేని నిర్బంధ 

కరమైన పూర్వకాలపు విఖాగవిధాన మంతరించినది. 

ఇప్పుడు ఇండ్లలోని అంతర్భాగములను అవసరమునుబట్టి 
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శాశ్యతముగాగాని, తాళ్కాలికముగాగాని ఏర్పాటు 

చేసికొనదగిన అవకాశము లభించినది. బ నశ్లిపరుపు మిద్దెలు 

ఇప్పుడు సర్వసాధారణ మైనవి. ఇట్టి మిద్దెలను ఏర్పరచు 

విధానములు మంచుగాని, వర్షముగాని విశేషముగా 

కురియు చేశములందలి భవననిర్భాతలకు శరియనే 

తెలియవు. బల్టపరుపు మి్జెలను నీరు చొరనట్టివిగాను, 

వాతావరణ స్పర్శితములు గాకుండునట్టివిగాను చేయ 

వచ్చును. అందుచేతనే, తడి, పొడి, చల్లదనముగలి ఏ 

వాతావరణమునైనను లెక్క చేయక, ఎట్టి ప్రదేశములలో 

నైనను, బల్రపరుపు మిచ్దెలను ఉపయోగించుకొనవచ్చును. 

భవనముల ఆకృతి రచనయందు దృఢత్వముండవ లెనను 

పాత ఉర్దేశముపోయి చానికిబదులు కేలికదనము నమ 

సౌష్టవము ఉండవలెనను భావములు వచ్చినవి. పూర్వము 

భవనములను తరచుగా చెట్లతో పోల్చుచుండిరి. ఈపోలిక 

యొక్క జఉద్దేశమేమనగా, భవనములు  శెట్లవలెనే 

భూమిలో పాతుకొనిపోయి సుస్థిరముగా నుండవలెనని, 

కాని ఆధునిక భవనములు కేవలము ఇందుకు విరుద్ధముగా 

భూమివై సమసౌష్థవముగా నున్న ట్టు కనబడును. చట 

ముల కూర్పుతో కట్టబడు భవననిర్మాణ విధానము అంద 

మగునట్టి ఉపయోగకరమైన అనేక రూపములను (ప్రసా 

దించినదడి. కాం|కీటుతో చేయబడు ఆధునిక నిర్మాణపద్ధ 

తులు చెక్కు_రీతుల నూతన నిర్మాణములకు తావొసంగి 

నవి, నిర్మాణ[పయు క్ర మైన ఉక్కు కాం క్రీటులు గణిత 

సంబంధ మైన సరియైన అంచనా వేయుటకుకూడ అవకాశ 

మును కల్పించుచున్నవి. దీనివలన మిక్కిలి యథార్థము 



ఆకృతి రచనా సూత్రములు 

లును, [పయోజనకరములు నైన ఆకృతులు నిద్ధించు 

చున్న వీ. 

దీని వభావము వాన్తునంబంధ మైన సొందర్యదృష్టిపె 

కూడ ఎక్కువగా పనిచేసినది. అందువలన ఆధునిక వాస్తు 

శాస్త్రము యొక్క ఆకృతిరచన, నూతనమైన నిర్మాణ 

[దవ్యములను, పురోగమించియున్న నిర్మాణవిథానమును 

చక్కగా ఉపయోగించుకొను చున్నది, ఈనాటి శిల్ప 

కారులు ఆకార తారతమ్య రహస్యములను చక్కగా 

ఆకళించుకొని, ఆకృతి రచనలో నిక్కచ్చిగా అత్యవనర 

మైన నిర్మాణ దవ్యములనుతప్ప మిగిలిన నానిని త్యజిం చుట 

నేర్చుకొనీయున్నారు, 

డి.డి. వి. 

ఆకృతి రచనా సూత్రములు :- పూర్తిగా స్వతంత 

ములు కాకపోయినను భిన్నములైన రెండు దృక్పథ 

ములతో ఆ క తీ రచనను 

(Architectural Design) విమర్శింపవలసి యుండును. 

వాస్తు సంబంధమయిన 

మొట్టమొదట కేవలము గుణములనుద్భష్టియందుంచుకొని 

దానిని పరిశీలింపవలసియుండును; అనగా దాని [పయో 

జనముతోగాని, నిర్హాణముతో గాని నిమిత్త మేమాత 

మును లేక దానిని సౌందర్య మీమాంసా దృష్టితో పరిశీ 

లించుట; రెండవ దృక్పథము భవనము యొక్క అవన 

రానుగుణమగు ఆకృతి రచనను ((FUnCtiOnal design) 
అనగా భవనము యొక్క (పత్యతావసరములు, నిర్మా 

ణము మొదలగు వాటిని దృష్టియందుంచుకొనుట, కార్య 

నిర్వహణార్థక మైన ఆకృతి రచనయొక్క పరిశీలన 
మును వాస్తు సంబంధ మైన సృష్టిగా మార్చుట జః ఆకృతి 

రచన యొక్క నిబంధనముల యొక్క యు, ఆకృతి రచన 

యొక్క. నిర్మాణ క్రమమునకు సంబంధించిన సూ తముల 

యొక్కయు పరిజ్ఞానము చెతనే సాధ్యపడును, 
ఈ సూత్రములు అకృతిరచన చేయువానికి సరియగు 

మార్గ్షదర్శకములుగా మా[తతమే సహాయపడును. ఆంతే 

కాని, వాటిని - “తయారుచేసి యుంచబడిని సౌందర్య 

మును వాస్తుకళలో కల్పించుటశై వివేచనా రహిత 

లుగా (pieces of abstract composition) మా [త మే, 

వాటి మంచిచెడుగులు నిర్ణయింపబడును. గుళావగుణ 

నిర్దయమునంద లి [పమాణములు మూరుచుండును, కాని 

నిర్మాణ నియమములు మా(తము మారక ఒకే విధ 

ముగా నుండును. శిల్సి తన మనస్సులోని భావమును 
చక్క-గా రూపొందించు విషయమున శితణ మును 

పొందును. నిర్మాణ విషయకము లయిన నియమముల 

యొక్క జ్ఞానము ఈ విషయమున ఆతనికి సవోయ 

పడును, శిల్పి చయుక్ట సృష్టి ఒక కళారచన, అందుసౌందర్య 

మీమాంసాగుణములుండును, అవి కేవల (ఆకృతి) రచన 

యొక్క జ్ఞునమును, సాంకేతికత ముఖ్యభావమును 

వ్య క్తీకరించు సాధనములుమా తమే మై యున్నవి. ఆ 
భావము ఎక్కువ ముఖ్యమైనది. ఒక భవనమునుగూర్చి 

విమర్శించునపుడు, మానవుని వ్య క్రిగతమగు ఆదర్శము 

యొక్క యీ అవిష్కరణ మే విమర్శింప బడుచున్నది. 
వానస్తువిద్య ముఖ్యముగా ఒక కళ. అందుచే ఉత్తమ 

మగు వాస్తు నిర్మాణము కళారచనకు అవనరమయిన 

ముఖ్యలవణ ముఠ నన్నిటిని కలిగియుండవ లెను, విశిష్ట 

రచయితలగు టాల్ స్టాయి, రస్కిన్ వంటివారు కళ 

యొక్క. లవతణమునుగూర్చి విశమముగా (వాసీ 

యున్నారు. కళారచనకు అన్యయించు [పథాన ధర్మము 

లన్నియు వాస్తుకళకుకూడ అన్వయించును, 

నిష్టాపట్యము, సత్యము, క ళారచనకు ము నృందుఅత్యవ 

నరములు, వాస్తుశిల్పి తన భావములను వ్య క్రికరించుట 

ముగా నువయోగింపదగిన నిబంధనములనుగ అపార్థము. 

చేసికొనరాదు. భవనములను ఏ విధముగ్న నైనను వ లి 
లో నెనను నిర్మింపవచ్చును; కేవల నిర్మాణ విశేషము 
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యందు కాపట్యమునకు తావీయకుండ నుండవలయును. 

ననత్యము వ్య క్తీకరింపబడవలయును, 

అనగా వాస్తుశిల్పి మోసముచేయరాదు. ర సి స్లీనుచెప్పినట్లు 

వాస్తుశిల్పమున మూడువిధములై న మానము లున్నవి: 

1. సక్వ్యేతరమయిన నిర్మాణవి ధానమును, లేక 

ఆధారమును నూచించుట. 

£. వై భాగములవై రంగువేసి, ఒక వస్తువును అన్య 

వస్తువుగా (పదర్శించుట. 

లీ. పోత, లేక యంత్ర నిర్మితాలంకారములను ఉప 

యోగించుట, 

కళకు సంబంధించిన ఎట్టి రచనకై_ నను విశిష్ట లశణము 

అనునది రెండవ ముఖ్యావసరము. 

వాస్తుశిల్పము 



మొదటి ముఖ్యల క్షణము కళారచన. అది కఖావేత్త 

యొక్క [ప ల్యేకతచే ముదిత మైయుండవలను. రెండవ 

ముఖ్యలతణము కట్టడము యొక్క ఉర్దేశమును స్పష్ట 

ముగావె ల్లడిచేయవలెను. కళావే_త్త సంపూర్ణ మైన నిష్కా 

పట్యముతో (పయత్న ము చేసినప్పుడే చక్కని కళానృష్టి 

ఘటిల్లును. అట్టి సృష్టి ఎల్ల ప్పుడును కఖా వే త్తయొక్క 

వ్య కిత్వ విశేషమును |ప్రతిఫలించుచుండును. అది రచన 

యొక్క చైతన్యమును, శ కిని పెంపొందించును. కళా 

వేత్త ఇతర కళారచనలనుండి ఉశ్తేజమును పొందినను, 

లేక వాటిని అనుకరించినను, సావధానుడయి తన కళా 

రచనమును స్వీయశ క్రిత్వముతో మేళవింపవలయును. 

కేవలము ఇతరులనుండి ఎరువు తెచ్చుకొనుటగాని, అన్యు 

లను అనుకరించుట గాని కళారచనమును చై తన్యవిహీ 

నము గావించును. 

భవన నిర్మాణమువలన దాని ఉద్దేశము వ్యక్తము 

కావలయునన్న చో అన్నీ విషయములయందును ఆ 

యుభ్ధేశము [పస్ఫుటమగునట్లు జాగరూకతతోను, విమర్శ 

పూర్వకముగాను తయారుచేయబడిన ప్రణాళిక ననుస 

రించి ఆ భవనమును నిర్మింపవలయును. 

అకుటిలత్వము, అసందిగ్గత అనునవి మూడవ ముఖ్య 

లతణమునకు చెందును. వ్య క్తీకరణములో ఎట్టి సంళ 

యాత్మకతయు ఉండరాదు; అంతేగాక, వ్య క్తీకరణము 

'స్పష్టతతో గూడియుండవ లెను. డొంకతిరుగుడు పద్ధతిలో 

వెల్పడించుటకు ఎట్టి ప్రయత్నమును చేయరాదు. 

నాల్గవ ముఖ్యలత్షణము సరళత : చూచువారికి 

గాని చదువువారికి గాని సులభముగా అర్థము కాని వివర 

ములు వ కళారచనయందును ఉండరాదు. అనవసరము 

లె న వివరము లుండరాదు. వివరములను తగ్గించుటవలన 

సరళత చేకూరును. 

టాల్ స్థాయి ఈ విషయమును చాల రమణీయముగా 

ఇట్లు చెప్పియున్నాడు: “ఏ కొందరకు మాత మో అందు 

బాటులోనుండు భావానుభవము యొక్క (ప త్యేకత 

(శేష్టత్వము యొక్క ఆదర్శముకాదు._ విశ్వజనీనత యే 

దాని లతణము. పరిమాణాధిక్యము, దుర్గాహ్యాత, 

రూపజటిలత = ఇవి నేటి లెక్క[పకారము శష్టతాదర్శ 

మునకు లక్షణములు కావు. అట్టుకాక సంత ప్పత, స్పష్టత, 

659 

అర్భిఆ అళుణు మల yea 

సరళవ్య క్రీ కరణము - ఇవి దానికి లకణములై యున్నవి.” 

అత్యు త్తమ రచనకు చేర్చబడునదిగాని దానినుండి తొల 

గింపబడునదికాని ఉండజాలదు, అనువిషయము ఎల్లప్పు 

డును జ్ఞాపక ముంచుక్ "నదగినది. 

జాగరూకతతో కూడిన ఆలోచనా పూర్ణత (పతి కళా . 

రచనకు వలసిన ఐదవదియు, కడపటిదియునగు ఆవళ్య 

కాంశము, 

కళారచనమును కోభావంతముగాచేసెడి అలంకార 

ములు, లేక వివరములు పరుకొనుటయందును, వాటిని 

అవలంవించుటయందును జాగరూకతయు సంపూ 

రాలోచనయు కావలసియున్నవి. అలంకారములు చాల 

ని గవాముతో నుపయోగింపబడవ లెను. అవి అలంకార్య 

వస్తువునకు తగియుండవలయును. భూమ్య వస్తువునకును, 

చానిధర్శమునకును అవి సరిపడనివిగా నుండరాదు; 

పొసగని స్థానములో వాటిని ఉంచరాదు, 

ఎట్టిక శారచనకు అయినను వైలకతణములు అత్యంతావ 

శ్యకములై యున్నవి. ఇవికాకచాస్తుకళావే త్త తనకట్ట 

డము యొక్క [పణాళికాకృ్ళతిని రచించుటకు సాయపడు 

కొన్ని [పథాన సూత్రములను పరిశీలింపవలసియున్నాడు. 

ఒక కట్టడము సాధారణముగ అనేకములగు 

భాగములతోగూడి యుండును. అవి వేళ్వేరు పరిమాణ 

ములను, ఆ కృతులను, కలిగియుండవచ్చును. రచన 

నుందరముగా కనబడునట్టును, ఉద్దిష్టమెన [ప్రయోజన 

మునుకూడ నెర వేర్చునట్లును, కళావేత్త వాటిని యోగ్య 

ముగా కూర్చు చేయవలయును. రచనలోని అంశము 

లన్నియు అనురూపత, సమత కలవిగ ఉండవలయును. 

అనేక భిన్న భాగములు [కమ రహితముగా కేవలము 

గుది గుచ్చినట్లు కనబడరాదు. రచన మొత్తముమీద 

వకీక్ళతమయిన సమష్టి వన్తువు అను అభిప్రాయమును 

కలిగింపవలయును. రచనలో ఒక “ప్రథాన భావముిను 

సృష్టి ంచుట వలన ఇది సాధ్యపడును. 

ఒక అంశముతో గాని భిన్నపరిమాణములుగల అ నేక 

అంశములతోగాని అది పర్పడియుండవచ్చును. మొత్తము 

రచనలో అది కీలక స్థానముగా నుండవలెను. ఒకటికంళె 

ఎక్కువ స్టానములట్టివి (0021 points) ఉన్నచో రచన 

యొక్క ఐక్యమునకు భంగమువాటిల్లును. రచన యొక్క 



ఆకృతి రచనా సూత్రములు 

ఐక్యమునకు భంగము కలుగనివిధ ముగా రచనలోని అన్ని 
ముఖ్యాంళములును, విభాగములును విని వేశితములు 

కావ లెను. 

ఆలేఖకుడు (designer) జా[గత వహించి, విసుగుపుట్టని 

విధముగా తన రచనను మనోహరముగ చేయవలెను. 

నేర్పుతో తారతమ్యములను లేక వై విధ్యములను [ప వేశ 
సెట్టుటచే ఇది సాధ్యపడును. నిర్మాణము నందలి యు క్త 
మగు తారతమ్య ములచే యు క్త పమాణములుచేకూరును. 
దాని ఐక్యముకూడ భంగమునొందదు, చక్కని [ప్రణాళిక 

గల (గీకు, రోమను భవన భి త్రిక్ళంగముల (Cornices) 

ఆకారములు వైవిధ్య [ప్రయోగమునకు చక్కని ఉదా 

హారణములు. 

భవన భి_త్తిళ్ళంగములో దగ్గరదగ్గరగా వివిధములైన 
బాహ్య "రేఖల ఆకృతులు ఉపయోగింవబడును. గోడ 

యొక్క ఉపరిభాగమున ఘునవచదార్థములను, : కాళీలను 
సక్రమముగా నుపయోగించుట దీనికి మరియొక ఉదా 

హరణము, వాస్తు రచనలోని. వివిధ అంశముల యొక్క 
పరిమాణము లందును, రూనములందును వై విధ్యము 

(లేక తారతమ్యము) చూపుట దానిని ఆకర్షణీయముగా 
చేయుటకు మిక్కిలి అవసరము. వాస్తు నసంబంధముశైన 
అలం కారములు వాస్తు నిర్మాణములను, సజీవములనుగా 

చేయుట క్షై వదోవిధమైన వై విధ్యముతో నిండియుండును. 
మంచి అలంకారములు ఎల్లప్పుడును నిర్మాణాత్మక 

రూపమును పెంపుచేయునవిగా నుండవలెను. అవి 

కేవలము ఇచ్చచొప్పున తగిలించుటకు గాని, తొలగించు 

టకు గాని వీలగునట్లు అనుబంధములుగా నుండరాదు. 

నిర్మాణమునందు ఐక్యమును పదిలపరచుటకు వెవిధ్యము 

విశేష [పకటనము అను శెండు విషయములు ఆవళ్యక 
ములు, కేవలము (1) పదార్థ స్థూలత చేతను, (2) అలం 
కారసంపద యొక్క కందీకరణము చేతను, (8) రంగు 

యొక్కయు, చాయ (1019) యొక్కయు, సౌస్థవము 
చేతను, (4) కేఖయొక్క అభిరుచి చేతగాని నూచనను 
లేక ఊపహాను స్ఫురింప జేయు సూకృతర విధానాంతరము 
వేతగాని అధికతర (వాముఖ్యమును సంపాదింపవచ్చును. 

చక్కని వరిమాణములును, మాప శేణి (scale) యును 
మంచి ఆ లేఖ్యాకృతికి కావలసిన మరి రెండు అత్యవసర 

విషయములు. కొన్ని పరిమాణమ్ములు మిక్కిలి తృ ప్పికర 
ములుగా నున్నట్లు కనుగొనబడినవి. అందుచే ఈ పరిమా 

ణములును, నిప్పత్తులును జ్యామితితోడను, మొ త్రము 
మీద గణితశా(న్త్రృము తోడను కొంత సంబంధమును కలిగ 
యున్నవను విషయమును కొందరు నూచించిరి. కొన్ని 

సు[వసిద్దములై న కట్టడ ముల యొక్కయు, అలంకార 

ముల యొక్కయు పరిమాణములను పర్పరుచుటలో 

(తిభుజము, చతుర[నము లేక వృ త్తముల వంటి కొన్ని 
రేఖాగణితపు ఆకృతులతో స్పష్టమైన సంబంధము కనబడు 

చున్నదని రూఢి చేయబడియువ్నది. నంగితములోని సంగీత 
పద రచన (Musical phrasing) యొక్క నిర్మాణమున 

కును, వాస్తువునకును గొప్ప పోలిక కలదని కొందరు 

భావించుచున్నారు. వమనగా, శెండును గూడ సమ్మేళ 
నము (Harmony) మొ శ్రయయు, విరామముల (Intervals) 

యొక్కయు, లయ (Rythm) యొక్కయు సూత్రము 

లతో సంబంధము కలిగియున్న వి. నంగీతములో వేగము 
నకు సంబంధించిన (పమాణ మున్నట్లుగ నే, వాస్తుకళా 

వేత్తకూడ పరిమాణమునకు సంబంధించిన ఒక |పమాణము 
నుపయోగించును. పరిమాణ నంబంధము (proportion) 

ఎప్పుడును “కొలత” (0819కు నంబంధించియే 
యోచించవలసి యుండును. చక్కని కొలత వివిధ 

భాగములకును, ఒండొంటితోడను, మొ త్తముతోడను 
పరిమాణ విషయములో [కమమైన సంబంధము” అని" 
నిర్వచింపబడియున్న ది, ఈ నిర్వచనము పరిమాణ సంబంధ 

మునకుగూడ (పత్యవముగా అన్వయించును. పరిమాణము 

(8128) యొక్క [ప్రమాణము పరిస్థితులవై నాధారపడి 
యుండును. కాని సామాన్యముగా అది పురుష [ప్రమాణ 

ముచే (కమబద్ధము గావింపబడునదిగా నుండును. అనగా 

మానవుని పరిమాణమును, పరిమాణము 
విషయములో దానితో నంబంధించియున్న వస్తువులును 

అని అర్థము, 'కొలతి ను పాటింపక క ట్ట డముల 

(పణాళికాక్ళతి రచన సాగించిన యడల కొలత యొక్క 

అసత్యభావ మేర్చడు గొప్ప [పమాద మెప్పటికిని కలదు. 

అట్లు చేసినచో కట్టడములు అవి నిజముగా ఉన్న వానికం'*ు 
'వెద్దవిగాకాని, చిన్నవిగాకాని కనబడును: ఇది కొన్ని (గ) 

స్కుపసిద్ధ భవనముల విషయములోకూడ తటస్టించీనది. 

సరానరి 
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రోమ్లోని సెంటుపీటరు యొక్క కేతి డల్ (Cathedral) 

దీనికొక ఉదావారణము. దాని నిజపరిమాణమును కను 

గొనుట కు కావలసిన లక్షణములు కొరత వడియున్న 

విధముగా దాని లోపలిభాగము యొక్క |పణాళి కాకృతి 

రచన గావింవబడి యున్నది. 

వాస్తు రచన చిత్రరచన కంశును, శిల్పరచన కంళును 

భిన్న మైనదిగా నున్నది. చితరచన  శెండు పరిమాణము 

లతో గూడినది మాతమే యై యున్నది. శిల్ప, వాన్లు 

రచనలు రెండును, మూడు పరిమాణములతో గూడి 

యున్న వై నను, కొన్ని విషయములలో తిరిగి పరన్పరము 

వేరువడునవిగా నున్నవి. వాస్తు రచయిత కట్టడమును 

నిర్మించుటకు పూర్వము [పణాళికలు, తదితరములై న 

పటములును సిద్ధపరుపవలసియుండును. అశ్టే అతడు కట్ట 

డపు వివిధ భాగముల యొక్కయు అంతః|పదేశములను 

రిశీలింపవలసి యుండును. రచన యొక్క ఈ అంశము 

వాస్తుకళకు మాత మే (పత్యేకలతణ మైయున్నది. [పణా 

ళికా రచనను గూర్చియు [పణాళికకును, ఎత్తున 

(Elevation) కు గల సంబంధమును గూర్చియు ఇప్పుడు 

పరిశీలింతముగాక ! కేవల ఊవ్యోవసరముల దృష్టి 

తోడను కార్యనిర్వహళణార్థక ములై న [ప్రత్యశావసరముల 

దృష్టి తోడను, 'యోచింపబడవలనిన-దై 

యుండును. నిజమునకు [ప్రణాళిక అన్నది ఒక కావలసిన 

మట్టము లేక మట్టములవద్ద ఒక కట్టడముగుండా తీసికొన 

బడిన తీతిజ సమాంతర మైన (horizontal) భాగము, 

ఒకేనూశ్రావళి ఎట్టి ఆకృతిరచన కైనను వ ర్తి ంచుచున్నను, 

ఎత్తు, భూతలదృశ్యము, రంగువేయుట, లేక శిల్పము... 

పీనిననుసరించి పణాళికి యొక్క అంతర్గత స్వభావము 

వేరువేరగుచున్నది. _ [పణాళికవిషయములో దానిని 

చూచు వానిద్భక్పథము కేవలబాహ్యమునకు చెందినదిగా 

మా[తమే యుండదు; “'వణాళికి అనగా నిజముగా కింది 

అంతస్తు యొక్క ఆకృతి అని అర్థము; 'వాస్తువేత్త భావన 

యొరక్ట సామాన్య ధోరణులను అది ఎల్లప్పుడును వెల్ల డిం 

చును; అంతేకాక, చె అంతస్తులకు ఆధారముగానుండగల 

(పయోజనాత్మక భాగములనుగూడ నది వ్య క్తీకరించును. 

కాని [ప్రణాళిక ఒక్కటియే వాస్తు వేత్త భావననుగూర్చి 

సంపూర్జాభి పాయము నిచ్చుటకు సరిపోదు. ఆవరింపబడీన 

పర్య 
యి 

[ప్రణాళిక 

ఆకృతి రచనా సూత్రములు 

వివిధభాగములు ఎట్లు కనబడునో అన్న విషయమును, 

చూచువానికి వివిధ అంతర్భాగములు ఎట్టి అథి పాయ 

మును కలిగించునో అన్న విషయమును వాస్తువే త్త 

మనస్సులో నుంచుకొనవలసి యుండును. [పణాళిక 

అనగా గోడలు, చెత్తగోతులు (7005), వసారాలు 

మొ॥ వాటిని కాగితముమీద రచింవగా నేర్పడు ఒకానొక 

మాదిరి రూపము. ఈమాదిరి రూవముకూడ. ఆకృతుల 

విషయములో సమ్మేళనమును, నమత్వ భావమును, 

కలిగియుండవలయును, కాని (ప్రణాళికలు న్వతం|త్ర 

విషయములుకావు, ఎత్తులతోను, విభాగములతోను, 
(Elevations and Sections) అవి అనుబంధిత ముళై 

యున్న వి. (పణాళికారచనలు కూడ పొందికనుక లిగి 

యుండవలెను. సామాన్యములైన అవిభక్త భాగము 

లను అవి కలిగియుండవచ్చును. అ[పధానములు 

లేక సవాయార్థకములు అగు (ప త్యేకావయవములు 

వాటికి ఉండవచ్చును, లేకపోవచ్చును; లేదా, సామాన్య 

భాగములు తరిగి తిరిగి వచ్చు[కమము, [పథధానములు 

నురియు సహాయక అనుబంధములు అను [కమముతో 

గూడిన పరినిష్టితత్వమును కల్లియుండవ లెను (Climaxes). 

స్మారక చివ్నాములుగా నిర్మింపబ డెడి క్ ట్ట డముల 

[పణాళికలు ఉన్నతస్థాయికి జెందిన విధముగనుు, మహ 

సీయతా లతణముత్రోగూడిన శె లిలోను, యోచింప 

బడవ లెను. కట్టడము యొక్క అవసరములు జాగ 

రూకతతో పరికీలింపబడవ లెను. మరియు ఆ అవసరముల 

యొక్క [పధానభావమును కల్పించెడి ముఖ్య భాగము 

లకు [పణాళికలో (పత్యేక (పాముఖ్యము నొనంగవలెను. 

తక్కిన భాగములు దానికి లోబడిన [పధానత గలవిగా 
జేయబడవ లెను. నరియగు పరిమాణ నంబంధము నుపయో 

గించుట, భేదమును చూపుట, ప్రత్యేక. (పధానతను 

చూపుట (ACcentration) అను లక్షణములను [పణాళి 

కను. సిద్ధవరచుటలో (పణాళికా. రచయిత గమనింప 

వలెను. (పత్యేక భాగముల సాధారణ రూపమును, 

వణాళికలో వర్గీకరణమును, సై నుదవారింవబడిన సూత 
ముల నవోయముతో నిర్ణయింపనగును. 

కటడముల యొక్క బావ్యాభాగములు అంత గత 
రలు ఇ భ్ 

రూపముల కొక. ఆవరణముమా[తత మే. [(పణాళికలోని 
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ఆక్వినాస్ థామస్ 

ముఖ్య భాగములు ఎంత వరకు దృళ్యవ్య క్ర
ీకరణమునుక లిగి 

యుండవలెనో [ప్రణాళికా రచయిత నిర్ణయింపవలయును. 

కట్టడమునకు అవసరమైన వ్య క్తీకరణమును బట్టియు, 

ముఖ్య భాగముల (Elements) జా చిత్యమును బట్టియు, 

ఈ యంశము నిర్ల యింపబడవ లెను. ఎత్తులు ఉద్దేశ్యము 

యొక్క స్పష్టమైన వ్య క్రీకరణమును ద్య|ోతకము చేయు 

నట్టుగా (ప్రణాళికా రచన గావింపబడవ లెను. 

ఈ ఉద్దేశ్యము యొక్క వ్య్య్తీకరణము రూప సౌందర్య 

మును రచించుక్ళషితో నమ్మేళన గావింపబడ వ లెను. 

[వయోజనము (fun6ti0n) (ప్రధానముగా [పణాళిక ఎట్టు 

రచింపబడవలనో నిస్పైశించును, 

ఉదాహరణమునకు :- ఒకానొక ఎత్తులో కిటికీలు లేని 

యెడల దాని అంతర్భాగము, చెనుండి వెలుతురు వచ్చు 

నట్లు చేయబడినది, లేదా మానవనిర్మిత సాధనములచే 

వెలిగింపబడినది అని మనము సులభముగా నూహింవ 

గలము; అందుచే ఆ కట్టడము ఈ విధమైన వెలుగు అవ 

సరమైన జాతికి జెందియున్నదని మనము శెలిసిక్రొన 

వచ్చును, 

లభ్యమ య్యుడి నిర్మాణ [ద్రవ్యములను బట్టియు, 

వ్యయము యొక్క. పరిమితులను బట్టియు, వాస్తువేత్త 

యొక్క (ప్రణాళిక సాధారణముగా మార్చుచెందు 

చుండును. కాని ఆతని (ప్రణాళికల యొక్క సాఫల్యము 

[పణాళికాకృ్ళతి రచనకు సంబంధించిన: ఈ మూలాధారక 

సూ[తముల ననుసరించుటవై చాలవఠకు ఆధారపడి 

యుండును. 

డి. డి. బి. 

ఆక్వినాస్ థామస్ :- ఇతడు ఇటలీ దేశస్థుడు. 

స్కొలాస్టిసిసమ్ (scholasticism) అను తశ్వశా(స్త్రళాఖకు 

చెందినవాడు. ఆక్వినోయను సుప్రసిద్ధ వంళమువాడు. 

నేపిల్చు పట్టణమున జన్మించెను. మాంటిక్యాసినో, నేపిల్చు 

లలో విద్య నభ్యసించి, డామినికన్ మతసంస్థలో చేరను, 

ఆల్బర్లస్ మ్యాగ్నస్ అను | పఖ్యాతపురుమ డితని గురువు. 

ఆరిస్థాటిల్ మతపంథకు చెందినవారిలో ఆక్వినాసను అ|గ 

గణ్యు డనదగును. చాలకాలము ఇతని [గంథముల 'కెక్టువ 

(పచారము లేకపోయెను, కాని 19 వ శతాబ్దము నుండి 

వీటికి అత్యంత మైన [పాముఖ్యము లభించినది. 

మధ్యయుగపు శై) స్తవ మశాచార్యులలోను, విద్యాం 

నులలోను ఆక్వినాను అ|గగణ్యుడు, జీవితము నందలి 

ఇ సమస్త విషయము 

లను సమన్వయించి 

నృష్టిక_ర్తకును, మన 

వునికిని, [పకృతికిని 

గల ఆంతరంగిక 

సంబంధమును వలి 

బరచుటయే మధ్య 

యుగపు పండితుల 

ఆశయ మన వచ్చును. 

ఈ సమన్వయమును 

కన్న 

నంపూర్ణముగ నెవ రును సాధించలేదనుట అతిశయోక్తి 

కానేరదు. 

ఉత్కృష్టతను సాధించుట జీవితము యొక్క ధర్మ 

మనియు, (పతి జీవియు తన స్వభానముచే _పేరేపింపదిడి 

ఉత్కృష్టతను సాధించుననియు. ఆక్వినాసు బోధించెను, 

సృష్టి యందలి జీవులలో (ేస్టతర క త్య యనియు, (శేష్ట 

తమ కత్యుయనియు, రెండు కత్యులను పర్పళచవలెననిన, 

జీవులు తమ ధర్మములను ఎంతవరకు సాధింపగలుగుదురో 

యనునదియే మనకు (పమాణము. ఈ రీతిగా జూచినచో 

సృష్టిక_ర్హనుండి జీవకణము వరకును గల ఆంతరంగిక 

సంబంధమును, పరంవరయును గు ర్రింపనగును. ఈ సృష్టి 

ఆక్వినాసు 

పరంపరయందు మానవుని స్థానము ముఖ్య మైనది. ఎందు 

కన అతనికి కేవలము భౌతిక లకణములేగాక ఆధ్యాత్మిక 

లత్షణములును కలవు. వివేకము అతని వశ్యేకలక్షణము, 

[పక్ళతికిని, మానవ సంఘమునకును పోలిక గలదు. 

(పక్ఫుతియం చెట్లో అశ్లే సంఘమునందును ఆశయము 

లును, తదనుగుణములై న సాధనములును గలవు. ఆశయ 

ముల నెక్కువగ సాధింపగలవా రితరులకు మార్గదర్శకు లై 

వారిని పలవచ్చును. . సంఘము మానవవాంఛల సంతృప్తి. 
కొరకు పర్పడినదనియు,. సంఘమునందు పతి వ్య రీ కిని 

(పత్యేక లక్షణములును, సొమర్థ్య్యములును గలవనియును, 

(పతియొకరును తమ 'తమ (పత్యేక కార్యములను, 

ధర్మములను ఆచరించుచు ఇతరులతో సనవాకరిం చిన నే 
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సాంఘిక [శేయము చేకూరుననియు అక్వినాను నూచిం 

చెను. అన్యోన్య [శేయమును చేకూర్చుటయే మానవుల 
ఆశయము, ధర్మము. 

హిత మును సెంబాందించుట (పభుత్వ 

కర్తవ్యము, అధికారమును (ప్రభువు ఒక నిధిగ పరిగణింప 
దగును. పరిపాలకు లీరీతి [వవ ర్తి ంచినచో |పజలకు ఇహపర 
సుఖములు రెండును లభించును. 

రాజ్యమునకు సంబంధించినవి, అంతకన్న మవా త్త ము 

కల పారలౌకిక సుఖములు మత సంస్థకు చెందిన విషయ 
ములు. కానీ పరిపాలకులు రాజధర్మ మును చక్కగ నెర 

వేర్చినచో ఇవామునుండి పరము కూడ లభించును. 

రాజ్యమునందలి అధికారము చై తీక| పమాణముల 

ననునరించియుండవ లెనని ఆక్వినాను స్పష్టపరచెను. వాటికి 

విరుద్దముగ (ప్రవర్తించు |పభుత్వమున శకెదురుతిరుగుట 

(వభుత్వోల్ల ంఘనము వలన 
ఆ త్కాలికోపదవముకన్న ఎక్కువకీడు పొందరాదనుట 
[ప్రజలు ముఖ్యముగ గమనింపవలయును. కాని ఈ 

యంళమును గూర్చి ఆక్వినాను విశదముగ [వాయలేదు. 
న్యాయము [పజల హితము కొరకు మానవుని వివేకము 

నుండి జనించినదనియు, (ప్రజాహిత మే తమ ధర్భముగ 

నెంచు (పభువులచే నిన్హేశింపబడినదనింసు ఆక్వినాను నిర్వ 
చించెను. సృష్టి యంతయు (కమబద్ధ మైనదనియు, మానవ 
నీతిధర్మములకును, దై వసంకల్పమునకును అత్యంత మైన 
సంబంధము కలదనియును, 

ఆశయము. 

ప్రజల 

ఐహిక సుఖములు 

(పజల హక్కు. కాని 

ఆక్వినాను యొక్క 

జి. ఎన్. ఎన్. 

ఆగమ శాస్త్రములు :- భారతీయ తత్త్వశాస్త్ర 
ములలో ఆగమశాస్త్రములు మిక్కిలి [పధానములై, 

ఐపి కాము పీక సుఖసంపాదకము లై యలరారు చున్నవి, 

లోకకల్యాణ సంపాదకములగు దేవాలయములయు, 

దేవతా వి|గవాములయు నిర్మాణ|ప|కియలను, వాని 

(వతిష్థలను, దేవతా సాన్నిధ్యము “వెంపొందుటశకై చేయ 
వలసిన పూజా పురళ్చరోణాది [పకారములను బోధించు 
శాస్త్రము _ ఆగమ శాస్త్రము. భగవంతుని ఆగమమును 

గూర్చి తెలుపునదిగాన, దీనికీ చేరు వచ్చియుండవచ్చును, 

ఈ శాస్త్రమునకు అనుబంధ ములు కానట్టి విద్యలు కాని, 
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ఆగమ శాస్త్రములు 

కళలుకాని, వీనిచే |పతిపాదింపబడని తత్త్వహిత - పురు 
మార్ధములుశాని లేవనుట నిత్య సత్యమగు విషయము. 
వేదాంతాది శాస్త్రములు - ఆత్మ పరమాత్మలయు, ఇతర 
జగద్వన్తువులయు స్వరూపాదులను, పురుషార్థ - తత్పాధ 

నాదులను విశదీకరించుచున్న వి; ఆగమ శాస్త్రములన్ననో, 
అందరికిని స్వానుభవగోచరమగునటుల వానిని | పడర్శించు 
చున్నవి. మొదటివి - త త్ర్వబోధకములు, కడవటివి _ 

తత్సాడాత్కార సంపాదకములు. 

మరియు, జలమునం దంతర్శ్ని గూఢ మైన విద్యుచ్చ_క్తిని 

స్ఫుటముగ నావిర్శవింప జేసి, యంత తంత్యాది పరి 

కరములచే నిఖల [పజానీకమునకును అందుచాటుతో 
నుండునటుల చేయుచున్న ఆధునిక విద్యుచ్చాస్తాదుల 
వలె పురాతనములగు నీయాగమ శా(న్ర్రములును 

వెక్కు. సంవత్సరములకు పూర్వమే కీర సమ్ముదాదుల 
యందు నెలకొనియుండు వ్యూవా స్వరూపాదులనుండి 

చేవశాళ కిని ఆకర్షించి, పూర్ణకుంభ మునను, తరద్ద్వారమున 
యం[తములయందును, చేవశా విగహములయందును 
(పసరింప జేసి, _ (పతిష్టించి పూజా పురశ్చరణాదులచే 
ఆళ క్రిని దినదిన (పవర్గమానముగ నొనరించి నిఖిల 

(పాణులకును, త త్తదఖీష్టములను జేకూర్చునట్టి అద్భుత 
(ప్మకియలను అనుభవ పురన్సరముగ [పసాదించుచున్నవి. 

విద్యుచ్చక్తి కే[దములవంటి వే దేవతాశక్తి నికేతనము 
లగు చేవాలయములును. 

ఆగమ పదవ్వ్యుత్చత్తి చేవతల ఆగ తీ ము ను 

గూర్చి తెలుపుచున్నందున దీనికి ఆగమశా(న్ర్రమని |ప్రసిర్ధి 
కలిగియుండవచ్చును. లేక, వేదమునకువలె “ఆ-సమ 

నాత్ గమ్య నే నిఖలా అపి అర్థా ఇతి ఆగమళి అను 

వ్యుత్చ త్తిచే జ్ఞాతవ్యములగు నమ న్హ్ల విషయములను 
సమ్మగముగ చెలువుచు, అలౌకిక |శేయస్సాధనరూవము 

లగు ఆనేక ధర్మములను బోధించుచు నిత్య నిర్దస్టములుగ 

నుండుటచే నిట్టి వ్యవహారము కలిగియుండవచ్చును. 

“భావ = రాగ _ తాళి శబ్దముల ఆద్యాక్షర సమ్మేళ 

నమున “భరత” శబ్దము నిష్పన్న మైనటుల, “ఆగత _ 
గత - మత” శబ్దముల ఆద్యాకుర న మ్మెళనమువలన 
“ఆగమ” శబ్దము నిష్పన్నమైనదని ఆయా ఆగమముల 

యందే నిర్వచింవబడి యున్నది. 



ఆగమ శాస్త్రములు 

ఆగమముల విభాగములు: ఈ యాగమములు [పథాన 

ముగ ౩ వములు, వై ప్టవములు, శా కేయములు అని 

మూడు విధములుగ నున్నవి. శాత్తయాగముములకు 

విశేషముగ తం[తములని (పసిద్ధియున్నది. ఇంకను మరి 

కొన్ని తంత్రము లున్నవి. వీనిలో శైవ = వైష్టవాగ 

మములు దతిణదేశమునను, మిగిలినవి ఉ త్తరదేశమునను 

బహుళ | ప్రచార మున నున్నవి. 

శైవ వైష్ణ్టవాగమముల యందు, కేవలము మంత్ర 

యం (త-ఉపాసనా[ కమములు మాత మేగాక, దేవాలయ 

నిర్మాణము, వి|గహనిర్మాణ- (పతిస్థూదివిధులును, వాస్తు_ 

శిల్ప - గాన - పాకాది విశేషములును, పంచకాల పూజా 

పురశ్చరణాదులును నిరూపింపబడియున్న వి. శా కయ - 

గాణాపత్య - ఖభెరవాది తం[తములయందు యంత ఆ 

తంత = మం|త్రోపాననాదులే [పధానముగ నభివర్థింవ 

బడినవి. 

శై వాగమములు వాని (ప్రభేదములు : సై వాగమములు 

సద్యోజాతము మొదలగు నీశ్వరుని మైదు ముఖముల 

నుండి ఇరువది యెనిమిది ఆగమములు (పాదుర్భూతము 

లైనవి. ఆగమము లన్నిటికిని వక్త = సాజాత్సరమ 

శివుడే = అని శైవుల సంప్రదాయము. 

1. సద్యోజాత ము నుండి - (1) కామికము (2) యోగ 

జము. (8) చింత్యము (4) కారణము (ల) అజితము = 

అని మైదును, 

9. ఫోమడేవమునుండి - -(1) దీపము (2) సూత్మము 
+ (8) సవా|సము (4) అంశుమాన్ (5) సుప్రభదము అని. 

'యెదును, 

౨, అభఘోరమునుండి - (1) విజయము (2 ) నిశ్వా 

సము (8) స్వాయంభువము (4) అనిలము (ల్స్ వీరము. 

అని 'యొదును, 

4. తత్పురుషమునుండి = (1) శారవము (2) మకు 

టము (8) విమలము (4 ) చం ద్రజ్ఞానము (ల్స్ బింబము 

అని యైదును, . 

ర, ఈశానమునుండి _(1) |పోర్గీథము (2) లలితము 

(8) సిద్ధము (4) సంతానము (ర) సర్వో త్తమము 

(6) పార మేశ్వరము (7) కిరణము (8) వాతుళము 

అని ఎనిమిదియును, 

ఈ రీతిగ 28 ఆగమములు ఆవిర్భవించినవి. 

ఫీనిలో, మొదటి పది ఆగమములు శివభేదములనియు 

తరువాతి పదునెనిమిదియు రద్రభేద ములనియు . వ్యవహ 

రింపబడుచున్న వి. మరియు శివభేదములలో ఒక్కొక్క. 

దానికి [పవర్తకులు ముగ్గురును, రదభేదములల్రో 

ఒకొ_క్క- దానికి [పవ ర్తకులు ఇద్దరును (దేసిద్దుల 

యున్నారు. 

ఆవుల సంప్రదాయము : శివనృష్టి నమారంభథ మున 

శివభక్తి సమా వేళశముచే నిచ్చాళ క్రి వలన భువనోత్స త్రిక 

యోగమాయచే సృష్టివీజము చిలుకరింపబడుచున్నది, 

అందుండి నాదము, 'దాని[కింద శరత్కాల చందునివంటి 

విత్తును ఆవిర్భవించుచున్నవి. దానికింద “అంవీక*ొ అను 

శక్తి తోచుచున్నది. దానికింద 'వామళ క్రికి అవర 

రూపముగ జయ, విజయ, అజిత, అపరాజిత, నివృ త్తి, 

(పతిష్ట, విద్య, శాంతి, ఇజంతిక, దీపిక, రేచిక, మోచిక, 

వో్యోమరూప, అనంతర, అనాథ, అన్నాకుత-అను శ క్తులు 

గలిగి వీనిచే లోకమంతయును వ్యాపింపబడినటుల స్ఫురిం 

చుచున్నది. వీనినుండి ఏబది అక్షరములు గలుగుచున్నవి. 

స్వరాతరమున శివుడును, వ్యంజనా కరమున శ_క్రియును 

అధిష్థించియున్నారు. స్వర వ్యంజన స మ్మేళనముచే వర్ణ 

ములు, పదములు, వాక్యములు వర్చడి అడ్ధ(పతీతి గలుగు 

చున్నది- అని శైవుల సంప్రదాయము. 

పాద విభాగము : దీని యందు (1) జ్ఞాన (2) [కియా 

(8) యోగ (4) చర్యాపాదము లని నాలుగు పాదము 

లున్న ఏ. 

అందు జ్ఞాన పాదమున : పశు, పతి, పొళశమ్ = అను 

మూడు వదార్థముల స్వరూప లక్షణ (పమాణములును ; 

(1) శివుడు (2) శక్తి (8) సదాశివుడు (4) ఈశ్వరుడు 

(ర) శుద్ధ విద్య (6) మాయ (7) కళ (8) విద్య 
(9) రాగము (10) కాలము (11) నియతి (12) పురు 

షుడు (18) (పకృతి (14) బుద్ధి (15) అహాంకారము 

(16) మనస్సు (17) (కోత్రము (18) త్వక్కు 
(19) చకుస్సు (80) జివ్వూ (21). ప్రాణము 

(22) వాక్కు. (288) పాణి (24) పాదము 

(25) వాయువు (26) ఉపస్థము (27) శబ్దము 

(28) స్పర్శము (29) రూపము (80) రసము 
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(81) గంధము (82) ఆకాశము (88) వాయువు 

(84) అగ్ని (కిక్) నలిలము (కిరి భూమి-అని ముప్పది 

యారు త త్త్వముల స్వరూపమును, 

(1) త త్త్వరూపము (2) తత్త్వ దర్శనము (8) తత్త్వ 

శుద్ధి (4) ఆత్మ రూపము (5) ఆత్మ దర్శనము (6) ఆత్మ 

సద్ది (7) శివ రూపము (8) 8 రివ దర్శనము (9) శివ 

యోగము (10) శివభోగము అను పది శార్యలవమణము 

లును నిరూపింవబడియున్న వి. 

క్రియా పాదమున : మంత విభాగమున ఆయా [క్రియ 

లకు కావలసిన మం|త్రములను, [కియా విభాగమున= 

శిలాసం|గవాణము, లింగ 

మూర్తుల |పతిష్థ, అనుజ్ఞ, విఘ్నేశ్వరపూజ, వాస్తుశాంతి, 

మత్సంగహణము, అంకురార్పణము, రతాబంధము, 

కుంభస్థాపనము, కలాక రణము, యాగశాల, కుంభాఖి 

కము, మవోభిపేకము, మండలాభి పషేకము, ఉత్సవ 

ములు, (పాయళ్శి త్తములు, నిత్య నైమిత్తిక కామ్య 

పూజలు మొదలగునలి అభివ ర్థింపబడినవి. 

మరియు (1) మూలాధారము (2) స్వాధిష్టానము 

(శ్రీమణిపూరకము (4) అనావాతము (5) విళుద్ధి (6) ఆజ్ఞ 

అను షట్న[క్రముల స్వరూపము, [బహ్మ రం|ధము, [బ్రహ్మా 

(గంథి, రుద గంథి, విష్ణు గంథి, సహ్మాసారము, కుండలిని, 

మొదలగువాని స్వరూపము, యమనియవమాది స్వరూప 

ములు, వర్హాశమ ధర్మాదులు నిరూపింపబడియున్న వి. 

చర్యాపాదధమున -పూజకు కావలిసిన ఉపకరణ 

ములు, హవిప్పూకము, ఆరాధన విధులు, ఉపచారములు 

నిరూపింపబడి యున్నవి, 

కాళ్మీరతై వ (అద్వైత) ఆగమములు :- అభినవ 

గుప్తుడు మొదలగు కాళ్ళీర శైవ సంప్రదాయ (పవర 

కులు (పత్యభిజ్ఞాద ర్భనము, స్పందదర్శనము అను శైవా 

దత నం[పదాయములను [వవర్తి ర్రింప జేసిరి. ఈ శైవ 

సం|పదాయాగమ ములు 8 విభాగములుగ నున్నవి. 

ఒక్కొక్క విభాగమున ర తం|తము లున్నవి. 

1. భైరవ (సంప్రదాయాంతర్గత ) తంత్రములు :- 

(1) స్వచ్ళంద, (1) జ్రైరవ, (క) ఛంద, (క) శ్రోడ, 
(5) ఉన్మత్త భైరవ, (6) అశిష్టాంగ, (7) మహోచ్చూష్మ 

(8) కపాలీశ. 

కొలతలు, గర్భన్యానము, 
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ఆగమళాస్త్రములు 

2. యామళ తంత్రములు On (1) బహా శ్రయామళ 

(2) విష్ణుయామళ, (8) స్వచ్చంద యామళ, (శ) రురు 
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యామళ, (క) (6) అథర్వణ యామళ, (7 రుద 

యామళ, (8) వేశాళ యామళ, 

$. మత తంత్రములు :- (1) రక్ష. (2) లంపట. 
(8) లక్మీమత, (4) మత, (క్) శాలికా, (6) పింగళా, 

(7) ఉత్ఫుల్ల, (7) విశ్వాద్య. 

4. మంగళ తంత్రములు (1) పిచుభైె రవీ, (2) తం|త్ర 

భెరవీ, (క) తత, (శ్రీ [బాహ్మీకలా. (క్) విజయ, 

(6) చం|ద, (7) మంగళా, (8) సర్వమంగళా... 

5. చక్రాష్టక తంత్రములు :. (1)మం|తచ।|క (2) వర్ణ 

చక్ర, (8) శ్ర క్రిచ[క, (4) కలాచ[క, (5) బిందుచ[క 

(6) నాదచ్యక, (7 గువ్యా,చ।క, (6) ఖ చ[క 

6. బహురూప తంత్రములు ;- (1) అంధక, (2) రురు 

భేద (8) అజ (4) నూల (5) వర్షబ౦ధ (6) విడంగ 

(7) యా।త్రోదన (8) జ్యాలిన్, 

7. వాగీశతంత్రములు : (1) శైరవీ (2) చతికా 

లి) వాంస (4) కదంబికా (క్) హృ లేఖా (6) చం|ద లేఖా 

7 విద్యుల్లేఖా (8) విద్యుమత్ . 

8. శిష్టాష్టక : (1) థై రవీశితా (2) వీణా (క్రి) వీణా 

మణి (4) సమ్మోహ (ల్) దామర (6) అథర్వక (7) కబన్ధా 

(8) శిర శృద, 

వైద్దవాగమయులు = నాని (నభౌదమల 2 వైష్ణవాగమ 

ములు := వ్వైప్టవదేవతల యొక్క ఆరాధనాదికముల 

చెలుపుచున్న వి. ఇవి [పథానముగ వై ఖానసాగమములు: 

పాంచరా[తాగమములు నని చెండు విధములుగ 

నున్నవి. 

“కథం త్వ మర్చనీరయో౭సి మూ_ర్హయఃకీదృశాస్తు లే | 

వె ఖానసాఃకథం [ బూయుఃకథ ౦వాపాంచరా (తి కాః[ 

అని భారతమున నీ శెండు ఆగమములను నమానస్కంధ 

ముగ కీర్పించియున్నారు. 

“8 | మవోవిష్ణువే పరచై. వతమనియు, వారీ యారా 

ధనమే మోతహౌకు” వనియు నిరూపించుచు, నీ శెండు 

ఆగమములును వపరమైకాంతిక ధర్మముల బోధించుచుండు 

టచే “భగవచ్చాస్త్రము భాగ వతధర్శశా(స్త్రము, వరమ 

సంహిత” అను నామధేయములతో వ్యవవారింపబడుచు 

( 
( 



ఆగమశా స్ర్రములు 

సమాన (వతిప త్తి తితో నలరారుచున్నవి, 

చార్యులు ఈ శెండింటికిని నమాన గిరవము నిచ్చు 

చున్నారు. (శీ వైవ్లవ దివ్యతేత్రములలో, కొందరు 

వై ఖానసాగమములను, మరికొందరు పాంచరా|[తాగమ 

ములను అనునరించుచున్నారు. 

వై ఖానన గృహ్య సూ తాద్యనుసారముగ చళత్వా 

రింశత్ సంస్కారములను పొందినవా శే వె ఖానను లగు 

(శీ వెన్లవా 

దురుగాన, వె ఖానసత్వము వంశపరంపరగ రావలసీ 

యున్నది ; ఏ సూ[శానుసారులై నను పాంచరాతదీవను 

స్వీకరించిన పొంచ రా తులగుటకు నవ కాళ మున్నది, 

మం[తతం[తాదులయందు కొంత భేదమున్నను, భగవ 

దారాధనౌపేయికముళై. రెండును ఉపాదేయములై 

యున్నవి. పొంచర్యాత సంహితలలోనే వై ఖాననసంపాత 

యొకటి గలదు. 

వై ఖానసాగమములు : పరమాత్ముని మానసపు తుడు 

విఖనసమవా రి. గూఢథార్థముల (వకాళింప జేయుటచే, 

“విళీచేణ. ఫిననాత్ విఖనాళో అను వ్యుత్చ_క్తివలన 

“విఖనసు లను పేరు వచ్చినటుల వ్యాసమవార్టి 

నిర్వచించి యున్నాడు. వేదములను [పీవరర్థింప 

"వేయుట ౩ 

ఆరాధన [ప్మకియలను బోధించు నాగమ శాస్రుముల 

(పవృ్నర్త్హింప 'జేయుటక్రై విఖనస మహార్షిని పరమాత్ముడు 

తన సంకల్పముచే సృష్టించెనని చెప్పబడియున్నది. ఆవిఖనస 

మహార్షి భగవంతునిచే నుపదిష్టములగు భగవదారాధన 

కమముల'ెల్ల తన శష్యులగు (1) కశ్యప (2) అ తీ 

(8) మరీచి (4) భృగు (5) వసిష్ట (6) ఆంగిరస (T) 

పులన్హ్య (8) పులహ (9) |క్రతువు-అను తొమ్మిది 

మంద్రికి నువచేశించి, - వారి 'చ్వారమున_ సంహితలను 

(పవంర్తి రింప జే సెనని సనాతనులు చెప్పుచున్నారు. _ 

(పస్తుతము అతి, మరిచి, భృగు, కళ్యపుల సంహితలు 

మా|త్రము ప్రసిద్ధిలో నున్నవి. =. 
సమూ ర్రార్పనాధిక రణము. అను అ|తీ నంహితయందు 

భగవంతుని సమూరార్పనము- సాంగోపాంగముగ నిరూ 

పింపబడియున్నది, అర్బనము సమూ రము, అమూ ర్హము 

అని రెండువిధముల నున్నది. అమూరార్చన మనగా - 

ఆవహానీయ = అన్వాహార్య = గార్హృపత్య, ఆ వస థ్య - 
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చతు రు ఖ [బి హ్మ్ ను సృష్టి ంచినటుల, 

శాస్త్రము, 

సభ్యములను పంచాగ్నులయందు ఆగమో క్ష విధానము 

ననుసరించి హోమాదుల ననుష్టించుట; ఇక సమూర్తార్చన 
మనగా = ఆలయములయందు (పతిన్టంపబడిన పంచ బేరము 

లగు భగవంతుని బింబములను (వి గవోదులను) ఆగమో క్ర 

విధానముగ నర్చించుట కర్షణాది (పతిష్థాంత కర్మలు, 

ఆరాధన = ఉత్సవ [కమములు, మిగహ్క గోపుర 
(పొకారాది నిర్మాణ విధులు విశదముగ నిరూపింపబడి 

యున్నవి. కాశ్యప మరీచి సంహితలు గద్యాత్మకములు 

కాగా, అ(తిభృగు సంహితలు శోకరూపములుగ నున్నవి, 

ఈ నంహితల కన్నిటికిని పరస్పర సంవాదమున్నది. 

పాంచరాశ్రాగమములు ; పాంచరా[తాగమములు 

అసంఖ్యాక ములుగ నున్నవి. అందు 108 సంహితలు 

[పధానములై నవి. ఇప్పటివరకును జరిగిన పరిళోధనల 

వలన 250  నంహితలవరకు బయటపడియున్న వి, 

పౌష్కుర సంహితయందు 62 వేల ట్ మమితము 

లయిన పాంచరా[తనంహిత లున్న వనియు (శ్రీ (పళ్న, 

విష్ణు తిలకములయందు అర్దకోటి - శ్లాకపరిమితములై న 

సంహితము లున్న వనియు చెప్పబడి యున్నవి. 

పాంచరాత్రాగమ నామధేయములు, వాని వ్యుత్పత్తి: 

(1) వకాయనశాఖ, (8) మహాోవనివత్తు, (8) సా_త్త్వక 
(4) భగవచ్చాస్త్రము, (5) భాగవతా 

గమము, (6) పొంచరా[తము = అని వివిధ నామ 

ములతో నీ యాగమములు కీ ర్లింపబడుచున్న వి. 

“సక వవ ( మన్నారాయణ) అయన (ఆరాధ్యః) 

ఇతి (శుతిః _ ఏకాయన (శుతికో అను వ్యుత్స శ్తిచే 

“ శృిమున్నారాయణు డొక్కా జే ఆరాధ్యుడు, (వొప్యుడు, 

(పావకుడును” అని యుపదేశించు వేదభాగమునకు ఏకా 

యనశ్రుతి యని పేరు. పరమరవాన్యములగు భగవ త్త త్హ్వ 

ములను, ఆత్మల తత్త్వ = హిత = = పురుషార్థ ములను విశిష్ట 

[కమమున నిరూపించుచుండుటచేతను, నాలుగు వేదములు 

సాంఖ్య యోగములు అన్నియుచేరి ఈ పాంచరా[త 

సంహితయగుటచే మహోపనిష త్తను నామము  అన్వర్థ 

మగుచున్నది. సచ్చబ్దవా చ్యుడగు భగవంతుని యొ క్ల్షయు 

సా_త్త్యతులగు భాగవతులయొక్కయు వై భవానుష్త్ణా 

నాదుల ' బోధించు చుండుటచే సాొ_త్తత శాస్త్రమును 

నామధేయము యు క్తమగుచున్నది. అందుచేతనే భగవ 



చ్చాస్ర్రము, భాగవతాగమము - అను నామభేయములు 

కలిగినవి. పాంచరా[తమను నామథేయము మాత్రము - 

అనేక విధముల నిర్వచింపబడియున్నది. ఈశ్వర సంహిత 

యందు, భగవంతుని పంచాయుధాంళ సంభూతులగు 

నెదుగురు యోగులకు నైదు దివారా[తములు (ప్రత్యక 

ముగ నీశ్యాస్త్రము నుప దేశించియుండుటచే “పొంచరా[త” 

మను వ్యవహారము గలిగినదని చెప్పబడియున్నది. పాద్మ 

సంహితలో, ఈ శా(స్త్రమునకుముందు సాంఖ్య యోగాది 

పంచమవోళా(న్త్రములు రా|త్రివలె నిస్తేజ స్థములగుచున్న 

కారణమున: పొంచరా[త మను వ్యవవోరము. దీనికి 

కలిగినది అని చెప్పబడియున్నది. విష్ణుసంహితయందు, 

రాతివలె అజ్ఞా నాంధ కార వర్థక ములగు శబ్ద స్పర్శ రూప 

రస గంధము లను నైదు విషయములును, లేక పృథి 

వ్య వ్తేవొ వాయ్వాకాశములను నై దుమహాభూతములును 

అనగా వానివలనగలుగు బంధము, పరమాత్మను 

సందర్శించినంత నే నశించి పోవును అని యువ చేశము 

నొనంగుచున్నందున దీనికి పొంచరా[త్రమను వ్యవహారము 

గలిగినదని చెప్పబడి యున్నది. అహిర్భుధ్న్య్య సంహిత 

యందు, పర = వ్యూహ = విభవ = అన్తర్యామి = అర్చా 

స్వరూపములు అనుభగవంతుని _పంచావస్థలనుగూర్చి 

శెల్చుచున్నందున, పొంచరా(తమని దీనికి పేరు గలిగిన 

దని - నిరూపింవబడి యున్నది. 

పాంచరాత్రముల యందలి అవాంతర విభాగము ;= 

(1) ఆగమసిర్ధాంత ము, (2) మం తసిద్ధాంతము (8) తంత 

సిద్ధాంతము (4) తం|తాంతర సిధ్ధాంత ము అని నాలుగు 

విభాగములున్నవి. మరియు న్యూన = మధ్యమ = ఇ త్తమ 

భేదములచేతను, దివ్య - అది వ్య భేదములచేతను అవాం 

తర విభాగములుకూడ నున్నవి. 

ఈ పాంచరాత్ర సంహితల గణన అగ్నిపురాణము 

నందును, కపిలోంజలసంహితయందును, వాద్మ సంహిత 

యందును, విష్ణుసంహితయందును, వాయశీర్థ నంహిత 

మొదలగు. నంహితలయందును కొంచెము కొంచెము 

భిన్న థిన్న| క్రమములతో నున్నది. డా. ఒట్టో (స్కాడరు 

మవోళశయుడు. పాంచరాతోపోద్ధాతమను ఆంగ్రవ్యాస | 

మున ఈ ఆగమములను గూర్చి విపులముగ చర్చించి 

యున్నాడు. డా. ఆర్. జి. భండార్కరు (ప్రముఖులు 
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ఆగమళశాస్ర్రములు 

ఆధునిక విమర్శసాధనములను గొని వీని కాల నిర్ణయాడు 

లనుగూర్చి చర్చించియున్నారు. 

ఈ సంహితలయందును జ్ఞాన - కియా - యోగ - 
చర్యాపాద ములు అను విభాగము లున్నవి, ముచా 

విశేషములు, యంత్రతం|త్ర విశేషములు, జపహోమాది 

(వ్మకియలు, దీణూవిధి మొదలగు విషయములు విశిష్ట కమ 

మున నభివర్షింపబడియున్నవి. 

ఛా క్రేయాగమములు:= శా కేయాగమములకు 

“తం[తము” లను వ్యవహారము (పనిద్ధమె యున్నది. 

తం్యతమనగా - దేవతల యన్నుగసామును సంపాదించు 

టకై ఫలార్థియగు పురుషుడుచేయు ప్రయత్నము. మం[త 

దేవతోపాసనాదులకు “తంత "మను వ్యవహారము రూఢి 

అయినది. 

ఈ తం|త్రములయందు మంత యం|త చేవతోపాన : 

నాదులు ముఖ్యముగ నిరూపింపబడి యున్నవి. 

శాక్తుల సంప్రదాయము 3 సనాతనుడగు_ శివుడు నిర్గు 

ణుడుు సగుణుడునుగా నున్నాడు. నిర్గుణు డనగా (పకృతి 

కంకును పరుడు. అనగా (పకృతి సంబంధము లేనివాడు. 

సగుణుడనగా (పకృతిసంబంధముగలవాడు. ప్రకృతి కే కళ 

యని నామాంతరము, సకళుడై సచ్చిదానంద న్వరూపు 

డగు పరమేళశ్వరునివలన శక్తియు, అందుండి నాదము, 

దానినుండి బిందున్న కలుగుచున్నవి. పరమళ_క్రిమయ 

మనునది బిందువు, నాదము, బీజము అని మూడువిధము 

అగుచున్నది. అందు బిందువు శివాత్మకము, బీజము 

శక్యాత్మక ము, నాదము రెండింటి సమవాయము, అటు 

పిమ్మట విందువునుండి "రౌ రియు, నాదమును౦డి 

-జ్యేష్టయు, బీజమునుండి వామయు నను శక్తులు గలుగు 

చున్నవి. వానినుండి (క్రమముగ రుద = (బహ్మా = రమా 

ధిపులు గలుగుచున్నారు. వారలు ఇచ్చాళ క్తి, [కియా 

శక్తి, జ్ఞానశ క్రి స్వరూపు లగుదురు. వీఠలే వహ్ని-ఇందు- 

అర్క స్వరూపులు. శ_క్ష్యవస్థారూపమగు (పథ మబిందువు 

నుండి అఖండమైన నాదము జనించుచున్నది. దీనినే శబ్ద 

(బహ్మామని యందురు. సర్వభూత ముల యొక్క వై తన్యమే 

శబ్ద బహ్మాము. ఇదియే చేవామధ్యగతమగు కుండలినీ 

రూపమునొంది గద్యప ద్యాది రూపమగు వర్థాత్మక ముగ 

నావిర్భవించుచున్న ది. బించ్వాత్మకుడును, కాలబంధువును, 



ఆటవిక నృత్యరీతులు 

క శాత్మకుడును అగు శంభువునుండి సర్వవ్యాాపియగు సదా 

శివుడుద్భవించును. సదాశివునుండి ఈళుడు, అతనినుండి 

రుదుడు, అతనినుండి విష్ణువు, అతనినుండి (బహ్మాయు 

నావిర్భవించుచున్నారు. మూలభూతమగు 

అవ్య _క్రమునుండి మహా త్త త్త్టము, దానినుంచి (తివిధమగు 

అవాంకారము కలుగుచున్నవి. అందు వె కారికమగు 

సా త్త్వీకాహంకారమునుండీ పది ఇం|దియములు, 

తన్మాత కమ యోగమువలన భూశాదికమగు నవే”ం 

కారమునుండి పంచభూతములు కలుగుచున్నవి. 

దేహమున దతిణభాగము సూర్యుడు ; వామభాగము 

చందుడు ; పది నాడులలో ఇడ, సుషుమ్న, పింగళ - 

అను మూడు నాడులు [ప్రధానములు. వాయువులు 

పదియు, వహ్నులు పదియు నున్నవి, (పాణమునకు 

బుభుత్సాపిపాసలు, మనస్సునకు ళోకమోహములు, 

శరీరమునకు జరామృత్యువులు అని వడూర్ములున్న వి. 

వీనికి వళ్యుడై జీవుడు దుఃఖించుచుండును. అట్టితరి 

చై తన్యస్వరూపిణియగు పరాళ క్తి కుండలీభూత సర్చా 

కృతిని వహించుచున్న చె, శబ్ద[బహ్మ స్వరూపిణియై 

పంచాళద్వర్ల రూపిణి'రమై మం(తమయమగు జగత్తును 

సృష్టించుచున్నది. తదుపరి ఓం, (శ్రీం, [హం మొదలగు 

వీజాక్షరములను నకల మంత్ర యం|తాదులను సృష్టించు 

చున్నది. ఇదియే పరా, పళ్యంతీ, మధ్యమా, వె ఖరీ 

రూపములను బొంది ఆయా వర్ణాత్మక ములగు కళలను 

సృజించుచున్న ది. 

ఇట్టి మంత్రములను, మంతాధిదేవతలను గుర్తెరిగి, 

యం|తారాధన పురస్సరముగ జప = హోమ - తర్పణా 

దులచ్వారా సిద్ధినిబొంది అష్టాంగ యోగ నిష్టతో కుండలిని 

నిధ్యానించుచు, సహ్మసారమును వికసింప జేసి, ఆకుండలినీ 

శ క్రి పసాదమున శివై క్యమును బొంది [బవ్మోనంద ము 

ననుభవించుటయే పురుషార్థము-అని ఈమత సారాంశము, 

శారదాొతీలకము మొదలగు తంత గంథములయం ద్రీ 

(క్రమము అశ్యాశ్చర్యక రముగ నిరూపింపబడియున్నది. 

_ వ్వైవులవలె వీరును సర్వతం|తములకును కర్త మహేళ్వ 

రుజే యని చెప్పుచున్నారు, 

గురుశివ్యప దేస్థిత్వా స్వయమేవ సదాళివః 

(పళ్ళో త్తర పృరై ర్వాకెరః తంత్రం సమవతారయత్, 

అటు పై, 

అని స్వచ్చంద తం|తనున గీ ర్రింప బడి యున్నది. ఈ 

తం[తములు అనంఖ్యాకములుగ నున్నవి. “మయా 

కృతాని తం తాణి సం ఖ్యయాల్టిశత్త రం శతమ్” అని 

ఈశ్వరుడు చెప్పినటుల మేరుతం[తమున గలదు. 

(శ్రీ ఆర్థర్ ఎవేలన్ (లమ) మహాశయుని పర్య 

వేకణమున ఆగమానునంధాన సమితిచే కలకత్తా నగర 

మున అనేకములగు శా శ్రేయ తంత్రములు (పకటింపబడి 

యున్నవి. 

ఈతం[త ములు వామములు, దతీణములు అని శెండు 

విధములుగ నున్నవి. అందు దకిణతం|త ములు (బ్రాహ్మ 

ణాదులకును, వామతం[తములు వాషండాదులకును అను 

సరణీయములని శశ _క్తిజిజ్ఞాని' అను [గంథమున చెప్పబడి 
యున్నది. మేరు తంశాదులయం దీవిషయము జాగుగ 
విశదికరింప బడినది. 

| టి. కె. వి యన్, యన్, 

ఆటవిక నృత్య రీతులు ;- ఆటవిక నృత్యములు 

రెండు విధములుగా నుండును. 1. ఆరాధన నృత్యము, 

బి, వినోద నృత్యము, ఆరాధననృత్య ములో ఖర్కనృత్య ము 

కొలుపు నృత్యము, బెగా నృత్యము అను విభాగములు 

కలవు. వినోద నృత్యములో బుతువుల నృత్యము అనుక 

రణ నృత్యము, (పకృతి నృత్యము, వివాహా నృత్యము, 

యుద్ధ నృత్యము, వేట నృత్యము అను విభాగములు 

కలవు, 

నాట్యము : ఏరి నృశ్యములందు కథతో నంబంధము 

గల్లీనట్టి (సదర్శన ములు ఎక్కువగా కనుపించవు, అచ్చ 

టచ్చట చెంచుల కోనలోని చెంచువారు, (శ్రీవ్లైలమునకు 

అనుకొనియున్న అరణ్యములలోని ఆటవికులు (పదర్శించు 

“చెంచులన్మీ నాటకము, “శివథిల్లి' వంటి న్ఫత్త (పథాన 

మైన నాటకములు తప్ప, మిగిలిన | పాంతములలోనివారు 

(పదర్శించు నాటకములను కానము. 

నృత్యము : అనుకరణ నృత్యము, బుతువుల నృత్యము 

లందు నృత్యము (వాధాన్యము వహించును, ఇది ఆంగిక 

మున (ప ధాన మైయుండును. అనుకరణమునందు వీరు 

నెమలి నృత్యము, లేడిపిల్ల వేటగాని నృత్యము మొదలయి 

నవి [పదర్శిం చెదరు. ఆవార్యము గూడ ఆయా పశులవలె, 

జంతులవ లె ధరించి, అవి చేయు అంగవిన్యాసము ననుస 
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రించి (పదర్శించెదరు. అరణ్యములలో నివసించు వీరిక్ర 

| పకృతితోను, అందు నివసించు పళుపజ్య్యాది జంతువుల 

తోను సన్నిహిత సంబంధముండుటచే వీరు ఆ నాట్యము 

లందు (పదర్శించు అంగ వివ్యాసము నపాజముగా 

నుండును. 

నృత్తము : నృత్తము వీరి కళ యొక్క జీవము. వీరి 

నృత్యకళ యంతయు నృ తృ్మవాధాన్య మైనట్టిది, చక్కని 

లయతో గూడిన సుందరమైన అంగ విన్యానము, ఆట 

వికుల నృత్య కళయందు మాత మే చూడగలుగుదుము. 

పర్వదినములందు పొంగు, కడలియందరలి తరంగములవలె 

“అయి వీరి శరీరములో పతి అవయవములో నుండి 

వొంగి (ప్రవహించును. ఈ లయ, లయవిన్యానము, 

శాస్త్రీయ నృత్యము నెరిగిన (దఖ్యాత న_ర్హకులందును, 

ఒకానొకపుడు కానమనుట సావానముగాదు. ఆటవికుల 

నృత్య ములకు (ప శ్యేకళాళ ములుండవు. సాధారణముగా 

పీరు గతుల నాధారముగా నృత్యమాడుదురు, (తళ 

(8 అక్షరముల గతి) చతుర[శము (4 అక్షర ముల గతి) 

లాధారముగ వీరు విరివిగా నృత్యమాడుదురు. వీరిమృదంగ 

వాద్యము "“లయి ను దెలుచు భావ (పధానముగా 

వాయించబడును, అనుక రణనృత్యములందు, యుద్ద 

నృత్య ములందు వీరు ఆవోర్యమును ధరించెదరు. వీరి 

నృత్య ములు రెండు విధములు :. స్రీ) 

చేసెడి నృత్యములు. పురుషులు, (స్రీలు వేరువేరుగా 

చేయు నృత్యములు. మరియు వీరి నృత్యములన్నియు 

బృందనృత్యములే. వేణువు యొక్క రాగాలాపము వీరి 

నృత్యమునందు ముఖ్య సంగీతము. పొడుచు నాట్యమా 

డుట తరుచుగా వీరి నృత్యములందు కనిపించదు. 

భారత దేళశములో.___తోడా, ముండా, బై_గా, కురవ, 

చెంచు, కోయ, నుగాలి, బంజారా, గదబ, సవర, గోండు, 

భీల్లు, నాగ, ఒరియను మొదలయిన ఆటవిక తెగ లెన్ని యో 

యున్నవి. వారందరి నృత్యరీతుల గురించి [వ క్యక ముగా 

ఈ (గంథమందు (వాయుట అసాధ్యము. కాన వారం 

దరికిని చెందిన కొన్ని ముఖ్యనృత్య ముల వివరము లిందు 

తెల్చబడు చున్నవి. 

వేట నృత్యము (హలా): హలా అను తెగవారు 

మధ్య పదేళ నివాసులు. వాల్ళాలు వేటాడు విధానము 

లు పురుషులు కలిసి 

ఆటవిక నృత్యరితులు 

క ళాత్మకముగానుండును. వడెనిమిదిమంది కలిసి రాతి 

చిమ్మచీకటిలా వేటకు బయలుదేకెదరు. ఒకడు చిన్న 

దీపము తీసికొని ముందు నడచుచుండును, దాని నీడలో 

వెనుకభాగమున మిగిలినవా రుందురు. వారు కాళ్ళకు 

గుంగునియాలు (గ జాలం దెలు) ధరించి యాడుదురు. 

వారు దీపపు నీడలో నిలబడి నృత్యముచేయుచు, లయతో 

అడుగులు వేయుచుందురు. అప్పుడు గుంగునియాలు 

“చకా చుకా చుకా చుక” అనియు “చం చం చం చం” 

అనియు మధురధ్వని చేయుచుండును. ఆ మధురధ్వనులచే 

ఆక ర్రితములై పొదలలో నిదించుచున్న కుందేటికూనలు 
అటు[పక్కకు పరుగెత్తుకొనివచ్చి, దీపపు వెనుకనున్న 

మనుష్యులను జూడక్క మినుకుమినుకుమని వెలుగుచున్న 

దీపకాంతిని జూచి ఆనందించుచు నిలుచుండును. అవి 

దిపము ముందునకు వచ్చినంత నే వెనుకనున్నమనుష్యులు 

వాటిని పట్టుకొ నెదరు. ఇది వేటన్ఫత్యము. 

ఖర్మనృత్యము : గోండులు మొదలై నవారు పాడి 

పంటల అభివృద్ధికిగాను జేయు ఆరాధన నృత్యము ఖర్మ 

"నృత్యము. 
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వర్ష బుతు [పారంభములో (భాదపదము) గోండులు 

చిగిర్చిన “ఇప్పి కొమ్మనుతెచ్చి, ఒక [కొత్త గుడ్డలో 

చుట్టి యిండ్లలో నుంచెదరు. ఆనాడు "పెద్దపండుగ 

చేయుదురు. వించారగించిన పిదప భజం తీలు మ ధైలలు 

(మోాగించుచుండ త్ర పురుషులు కలిసి ఆ కొమ్మచుట్టు 

తిరుగుచు (పకృతి గితములనో, (ేమగీతములనో పొడుచు 

నాట్యమాడుదురు. ఇదియే ఖర్మ నృత్యము. ఇది గోండు 

లశేగాక యితర ఆటపిక జాతులావారికికూడా ముఖ్యమ 

నట్టిది. ఈ విధముగా నృత్యగీతములతో ఖర్భ్శవృతము 

నారాధించి, (బుజ్జదేవ) భగవంతుని, ధర్తి మాతను 

సంతోష పెట్టిన పంటలు జాగుగా పండునని వారి దృఢ 

విశ్వాసము. 

ఈ రీతిగా కార్తీకము లేక మార్గశిర మాసములలో 

“భుయ్యా” తెగవారు ఒక ఖ ర్మవృవము కొమ్మను అడవి 

నుండి తెచ్చి దానిని పళ్లెలోనుంచి దానిముందు ఖర్మ 

నృత్యము చేయుదురు. ఇట్టి నృత్య గీతాదులతోగూడిన 

ఆరాధనవలన ఇప్ప, మామిడి, పనన మొదలైన చెట్లు 

చక్కగా. ఫలించునని వారి నమ్మకము. సోమ, బుధ, 



ఆటవిక నృత్యరీతులు 

శుక్రవారములందు వీరు ఈ పూజలు చేయుదురు. ఇట్లు 

ఆరాధన నృత్యములుగాక యౌ శెగలవారికి వినోద 

నృత్యములుగూడ యెన్నియో యున్న మి, 

“గోటల్ ఘర్” : గోండులలో అవివాహిత యువతీ 

యుపకులు నృత్త గితములతో కాలము గడుపుటకుగాను 

(వతిపల్లైయందును, ఒక గృహ మేర్పరచబడును. అదియే 

గోేటల్ ఘర్”. కొన్నిచోట్ల (స్త్రీ పురుషులకు వేరువేరుగా 

శెండు గృహము లుండును. ఛ త్రీన్ ఘర్ లో గోండుపల్లిల 

లోని సెండ్రిగాని యువతీయువకులు, రా|తిపూట గోటల్ 

ఘర్ లో చేరి నృత్యగాన ములతో కాలము కడపుదురు. (పతి 

రాసి భోజనాదులు ముగించుకొని అవివాహితయువకులు 

ముందుగా నృత్యగ్భహాము చేరుదురు. అటు పై 

యువతులు వెళ్ళుదురు. “కొటారు? గురువు, జాలికల 

నాహ్వానించి, యువకుల నాయకునికి ముందుగా వంద 

నము లర్చింప జేయును. అటు పై ఒకొ్కా-క్రా యువతి, 

తనకు ఇష్ట మైన యునకుని ఏరుకొని, అతని తలను చక్కగా 

దువ్వి, కాళ్ళుచ్చేతులను మర్దించి, అతనితో నృత్యము 

మొదలు పెట్టును. ఇరువురును అలసిపోవునంతవరకు, * 

పాడుచు నృత్య ముచేసి తర్వాత వి శాంతి తీసికొందురు. 

యువతులు ఇష్టమెనచో తమ ఇండ్ల శేగుదురు లేచా 

తమతో నృత్యము చేసిన యువకుల ఇండ్లలో నే రాత్రుల 

యందు వసీంతురు. ఈ విధముగా (పతి రాతి 

నృత్య ముచేయుటచే అనేక యువతీ యువకులలో పరస్ప 

రానురాగ మేర్చడును. అటువై వారు విజబాహము 

చేసికొందురు. 

గోండుల నృత్య (పీతి : గోండుజాతీకి చెందిన పురు 

షులు శమ మోచేతులకు మోకాళ్ళకు, మణిక ట్లకు 

“హోలి” అగ్నిలో మండుచున్న మోదుగ కట్టలతో చురు 

కులు వేసికొందురు. అటుల చేయుటవలన నృత్యమునకు .. 

అనువైన విధముగా వారి అవయవములు లొంగుననియు 

ఆ కజ్జలవలె తమ డేవాములు గూడ శేలికగా తయా 

రగుననియు, మండుచున్న మంటలయొక్క- జ్వాలలవ లె 

వారియొక్క చేవహాములు కదలుననియు, తొందరగా 

మండు మంటలనలె, తమ అంగ. (పత్యంగములందు 

మోచేతులు, మోకాళ్ళపై చురుకులు పెట్టుకొందురు. 

కుం బేటి కాళ్ళవల తమ అంగములు చక్కగా వంగు 

ననియు, చలనము కుందేటివలె మిక్కిలి చురుకుగా 

నుండుననియు వారి నమ్మకము, 

కోయవారి వృషభ నృత్యము (పకృతి అనుకరణ 

నృత్యము) : ఈ నృత్యపు కథా విశేవము బాగుగా 

మదించి యావనములో నున్న ఆబోతులు ఒకటినొకటి 

“ఢీ కొని పోట్లాడుట. ఇది రౌదరసన [పథాన మైనట్టిది. 

ఈ నర్తకులుగూడ నృత్యమాడునప్పుడు తమ ముఖము 

లను గవ్వలతో తయారుచేసిన అలంక రణములతో కప్పి, 

తలకుజట్టిన తలపాగాయందు రెండు కొమ్ములను ఇరు 

వె పులనుండి తమ శిరస్సులతో ఒకరినొకరు ఢీకొనుటకు 

అనువగు విధమున, సిద్దమగుదురు. నృత్యమాడునపుడు 

నర్తకులే మృదంగములను వాయింతురు. 

నృత్య వర్షన 1. సుమారు ఇరువదిమంది పురుషులు 

తమ మెడలందు పొడుగుపాటి "పెద్ద పెద్ద మృదింగము 

లను | వేలాడ వేసికొని నిలుచుందురు. తల వెం డుకలను 

గోపురములవలె ఎగకట్టి చదాన్నివై తలపాగ, తల కిరు 

వైపుల ఎద్దుకొమ్ములు, అలంకార [పాయము7? ధరించె 

దరు. శరీరమున కటిభాగమునకు వెన ఎట్టి అలంకరణము 

లుండవు. మోకాళ్ళవరకు పంచెమా[ తము కట్టుకొందురు, 

పురుషులు మ దధైలలు వాయించుచు గుండముగా 

తిరుగుచు నృత్యము చేయుదురు. (స్త్రీలు వారికి కొంత 

దూరములో నిలబడి ఒకరి చెతుల నొకరు పట్టుకొని 

నృత్యమాడుచుందురు. ఈ రీతిగా కొంతతడవు నృత్య 

మాడిన పిదవ పురుషులు ఆెండు భాగములుగా చీలి 

ఒకరి ' కెదురుగా ఒకరు నిలబడుదురు. నిమిషము 

నిశ్శబ్దము. 

“ధంగ్ = ధంగ్త = ధంగ్ - తకిట ధంగ్ ధంగ్” 

ఇరువదిమంది వారి మెడలలో నున్న మర్జెలల నన్నింటిని 
ఒ శేసారితుఫానులో మేఘగర్జ్టనమువ లె పలికింతురు. అందరి 

యి 

యందును పదో ఉత్సాహము, వదో. ఉచేకము, వదో 

చురుకుదనము వచ్చుననియు వారి నమ్మకము. మరి, 

కొందరు కుందేటి పేడతో పిడుకలుచేసి, కాల్చి, దానితో 
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ఆవేశము పుట్టును. శరీరములను కదిలించుచు. మృదంగ 

ములను |మోగించుచు, నృత్యము జేయుచు వెనుకకు 

వెళ్ళి మిక్కిలి తొందరగా అడుగులువేయుచు, చిన్న 

పరుగుతో ముందుకువచ్చి, కొట్టాడు ఆ బోతులవళె. 



ఢీకొనుచు, తలలను దగ్గరగా జేర్చి, కొమ్ములతో పొడుచు 

కొనునట్లు అభినయము చేయుదురు. ఆ విధముగా 

ఇద్దరిద్దరు తలలను జేర్చి, కొమ్ములతో పొడుచు కొన్నట్లభి 

నయించుచు, గిరగిర గుండముగా తిరుగుచు, తాళము 

తప్పక నృత్యమాడుదురు. 

పరుగు పరుగున వెనుకకు అడుగులు వేయుచు మరల 

ముందుకు పళవళమని మృదంగముల వాయించుచు 

పరుగెత్తుకొనివచ్చి “ఢి కొందురు. ఈవిధముగా నృత్యము 

చేయుచు, అలసిపోయియున్న న.ర్తకులను, (చేకుకులుగా 

నిలిచియున్న (స్త్రీ పురుషులు వకకంఠముగా “హే, పా” 

అని కేకలు వేయుచు, చప్పట్లు కొట్టుచు 'ఉత్సావావరచు 

చుందురు. ఇట్లు కొంతతడవు నృత్యమాడిన పిదప, (స్రీలు 

పుర్తుషులుగలిసి (పకృతి గితముల పాడుచు నృత్యము 

సల్పుదురు, ఈ నృత్యము ఆంధ దేశములోని అరణ్య 

ములలో నివసించెడు కోయవారు చేయునట్టిది. 

నాగవీరుల యుద్ద నృత్యము '; నాగజాతివారు 

అస్సాము అడవులందును, [పొంతము 

లందును నివసించెడు ఆటవికులు. వీరి నృత్యములు 

భయానక, శద, బీభత్సరస [పధానములై యుండును. 

పూర్వకాలమందు అడవి తెగలవారు తరుచు ఒక తెగతో 

ఇంకొక తెగవారు యుద్ధములు చేయుచుండెడివారు. 

|వస్తుతము అట్టి ' యుద్ధములు లేకపోయినను, ఆ 

యుద్ధమును చెల్చునట్టి కమమే వారి నృత్యమందుకాంచ 

నగును. వీశెన్నియో ఇతర నృత్యములను చేసినను, వీరి, 

పీరు నృత్యము, (యుద్ధ నృత్యము) మా[తము (పఖ్యాతి 

గాంచినట్టిది. ఈ నృత్యమాడునప్పుడు వీరు యుద్ధమునకు 

బోవు నాగవీరులు ధరించెడు ఆహార్యమును .ధరింతురు. 

డాలు, ఈశ రెండు చేతులందుండును. 

నాగ నృత్యవర్ణన : 
“థంగ్ = టక్ టక్ టక్ 

(ఢంగ్ _టక్ టక్ టక్ 

గిట గిట గిట = గిడ గిడ గిడ 

గిట గిట గిట = గిడ గిడ గిడ 

(ఢంగ్ తక్ టక్ (ఢంగ్ 

|ఢంగ్ _- టక్ టక్ టక్ 

ద్దపెద్ద డప్పులు, మృదంగములు గంఖీరముగా |మోగు 

బర్మాసరిహాద్దు 

me 
ల 

ఆటవిక నృత్యరీతులు 

చుండును. వారికి (పక్కగా నాగవీరులు బారులు దీర్చి 

ఒకరికెదురుగా ఒకరు నిలుచుందురు. కొందరు విల్లమ్ముల 
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ధరింతురు. కొందరు డాలు కత్తులను పట్టుకొందురు. శరీర 

ములను ధగధగ మెరయు పలువిధములగు రంగులతో 

చి తించుకొందురు. నత్తగుల్లల 

మాలలు, రంగులలో ముంచిన చిన్న బెండు ముక్కుల 

మొలలు ధరించెదరు. 

మాదల్ యొక్క తాళగతి ననుసరించి, వారు యుద్ద 

మందు సైనికులవలె ఒకరికి దగ్గరగా నొకరు ఒక గోడవశై 

నిలబడి, అడుగులు వేయుచు అత్తి జాగత్తగా నడిచివత్తురు. 

ఇట్లు ఇర్ముపక్కల సైనికులు ఒక అడుగు దూరములో 

ఒకరి కెదురుగా నొకరు వచ్చినంత నే, 

' తాంగ్ = గిడగిడ _ (తాంగ్ = గిటగిట 

ది తాంగ్ = గిటగిట = గిటగిట = దడదడ 

ది|కాంగ్, (తాంగ్ = (తాంగ్ ఎ (శాంగ్" 

[దుత లయలో అన్ని వాయిద్యములు గర్జించును. 

వెంటనే ఆ వీరులు ఒకరివై నొకరు ఉరుకుదురు. కొంత 

తడవైన పిదప, 

॥ (తాంగ్ తక్ = తాంగ్ తక్ = దడతంగ్ ” 

మెడలందు గవ్వలు, 

అన్ని వాయిద్యములు ఆగి - మ ధైల మాతము పలుకును. 

రెండు సైన్యములు విడిపోయి, వెనుకకు పోయి 

కొంత సమయము వి[శాంతి దిసికొని, మరల తాళలయల 

ననుసరించి, అడుగులను వేయుచు ముందునకు వచ్చును. ' 

ఇది నాగవీరుల యుద్ధానుకరణ నృత్యము. రెండవసారి 

యుద్ధముచేసి స్వస్థలములకు బోవునప్పుడు, వీరస్వర్ష్లము 

నలంకరించినటు లనుకరించు తమ సోదర సైనికులను 

తమ వీవులపై మోసికొనిపోవురురు. 

మరల మూడనసారి సైనికుల, 

“తద్దంగ్.. ............అని 

నగారా ధ్యనించును. మృదంగములు విశ్రాంతిగొనును. 

“క్లక్ = కక్ = కక్ = క్లంగ్ 

ఏ కడక్ = కక్ - - కక్ - _క్షంగ్: అని 

కొబ్బరి చిషృలతో చేయబడిన వాద్యములు ధ్వనించును. 

వీరులు న్వస్థల ముల జేరి, (పశాంతముగా నిలబడుదురు. 

“లడర్ లడక్ తుం = లకడ లకడ దుం 

లడక్ లడక్ తుం = లకడ అకడ దుం” 



ఆటవిక నృత్యరీతులు 

అను గతి ననునరించి అవ్వ తాత తొడుగులను ముఖము 

లకు ధరించిన యిద్దరు వ్య క్షు కులు, నృత్యమాడుచు యుద్ధ 

భూమిని ప్రవేశించి ఇరుబలములకు మధ్యన నిలబడుదురు. 

ఉభయ నై న్యాధిపతులు, ఆ “వెద్దలను సమీపింతురు. 

ఆ పెద్దలు కొన్ని సం ఖలు చేయగా. ఇరువురు నై నై న్యాథి 

పతులు మోకాళ్ళపై “హార్చుండి, వారి ఆజ్ఞ రిరసావ 

హించినట్లు భావ ప్రకటనను గాంచిన తక్షణమే దూర 

ముగా 'నిలబడి ఆ దృశ్యమును జూచుచున్న స్రీ లుం 

“సా, పా అని ఉత్సాహముతో శేకలు వేయుచు ఆ 

ప్రబేశమునకు పరుగెత్తుకొని వచ్చెదరు 

దిరత్రంగ్ = త్రంగ్ తంగ్ |త్రంగ్ 

దిర్మతంగ్ - (తంగ్ [తంగ్ (తంగ్ + 

అను రీతిచే మృదంగము ఆనందమును వెలిబుచ్చును. 

'ధంగ్ = తకిట, తకిట = తకిట 

ధంగ్ - తకిట, తకిట - తకిటి 

అను గతులచే అవ్వ తాతలను మధ్య నిలువబెట్టి (స్త్రీ 

పురుషు లందరును గూడి చుట్టూ తిరుగుచు నృత్య 

మాడుదురు. 

“లక్ లక్ లక్ బం 

లక్ లక్ లక్ బం? అనుచు. 

కొబ్బరి కాయల వాద్యములు పలుకగా, అవ్వ తాతల 

తొడుగులు ధరించిన వ్యక్తులు తమ తలలను దగ్గరగా 

తెచ్చుచు, ముందుకు వెనుకకు ఆడించుచు నృత్యము 

చేయుదురు. 

మరల మృదంగము ధంగ్ తకిట - తకిట తకిట అనుచు 

(మోగుటయ తడవుగా అందరు భూమి దద్దరిల్లునట్టు 

అడుగులు వేయుచు నృత్యమాడి ముగించెదరు. ఇదియే 

నాగవీరుల యుద్ధనృత్యము. యుద్ధము చేయుట, నంధి 

చేసికొనుట మరల స్తీ (స్రీపురుషులు యుద్ధముముగినినందుకు 

ఆనందముతో నృత్యమాడుట అనునవి. వీరు ఇందు [పద 

ర్భించు క థావిశేషములు. 

చెంచుల నృత్యము :. చెంచుల కోనలోని చెంచువారు 

[|పదర్శించెడున్భత్య ములలో “చెంచిత నాటకము” [ప్రఖ్యాతి 

గాంచినది. చెంచిత, చెంచురాజు కుమార్తె. నృసింహ 

స్వామి వారి ఇలవేల్పు. చెంచులమ్మి నృసింహాస్వామీని 

వివావామాడుట ఈ కథ. ఈ కథ నృత్యనృ త్తములతో 

వీరు |పదర్శింతురు. ఆదిలో ఈ నృత్యము, లయ పథాన 

మైన నృత్తముతో గూడియుండినను,  కాల|క్రమమున 

ఈ నర కులకు పట్టణములలో నివసించు [పజలతో పరి 

చయము గల్లుటచే నృత్యపద్ధతియందు అనేక మైన 

మార్పులుగల్లినట్లు తోచుచున్నది. ఈ [పదర్శనము నృత్య 

నాటక పద్ధతిలో నుండును. అట్టిదే “కురవి లు (పదర్శిం 

చెడు కురవంజి నృత్యము. ఈ నృత్య గాథ శివపార్యతికి 

సంబంధిం చియుండును. దీనికే 'శివభి ల్లి యనికూడ పేరు, 

కొన్ని సమయములందు “కిరాశార్జునీయి కథనుగూడ 

నృత్యమాడుదురు. ఈ నృత్యములు బృందనృత్యములు 

గావు. ఇతర ఆటవిక నృత్యములందువ లె ఇందు ఆతగవా 

రందరుపాల్లొనుటకు వీలుండదు గాన (పేక్షుకులు, (పదర్శ 

కులు వేరుగా నుందురు. చెంచులకు, కురవలకు 

ఆరాధ్యచదేవతలు వేరుగానున్నను వై_్లవ, శైవమత 

[పభావముగల్లిన ఆలయమనములకు చాపున వారు నివసించు 

టచే ఆయా దేవతలకు సంబంధించిన కథలను నాటకము 

లాడుటకు అలవాటుపడిరి. 

“సవరి ల నృత్యములు : 

ములలో నివసించెడు ఆటవికులు, ఏరి నృత్యము లెక్కు 

వగా [వకృ్ళతిఆరాధనమునకు సంబంధిం చినట్టివి. ఈ నృత్య 

ములు ముఖ్యముగా చతురశ, తిళ, ఖండగతులలో 

నుండును, ఇవియును లయ పధఛానముగ చేయబడు బృంద 

నృత్యములు. బుతువుల ననుసరించి చేయబడు నృత్య 

ములు వీరి కళయందు ముఖ్యమైనవి. (పతి బుతువునకు 

తగిన అంగవిన్యాసములతో నృత్యములు వీరు (పద 

ర్భింతురు, ఆ నృత్యములను చూచినపుడు ఆయా బుతు 

వుల యందలి విశిష్టత వారి అంగవిన్యాసములో మనకు 

గోచరించును. వాద్యములందు గూడ ఆ భావము 

నొప్పించు ధ్వనులు పలికించబడును. బుతునృత్యములు 

ఆయా కాలమందు తప్ప ఇతర.కాలములందు (పదర్శింప 

బడవు. 

సుగాలీ' ల నృత్యములు : 

లంబాడీలు వీరందరు ఒకే తెగకు చెందినట్టివారు. 

పురుషుల నృత్యములకంబు, (స్త్రీల నృత్యములు చాల 

చక్కగానుండును. అద్దములతో కుట్టిన రంగురంగుల 

నవరలు ఒరిన్సా అరణ్య 

సుగాలీలు, బంజూరాలు, 

. కుచ్చుల లంగాలను ధరించి, చేతులకు దంతపు గాజులను, 
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మెడలందు గవ్వల మాలలను, చెవులకు గజ్జెల వెండి 

బూకాలను ధరించి, లంబాడీభావమలో గీత ములనుపాడుచు 

చప్పట్లు తట్టుచు గుం|డముగ తిరుగుచు, వీరు చేయు 

నృత్యము మన దేశములో (స్త్రీలు జేయు కుమ్మి, 

బతకమ్మలాట, గొబ్బి మొదలై న జానపద నృత్య ములను 

పోలియుండును. వీరి నృత్యమందు పెద్దపెద్ద డప్పులు 

మా(తము సుగాలీ పురుషులు వాయింతురు, 

“వర్లీ* తెగవారి నృత్యరీతులు: వీరు మహారాష్ట్ర 

| పొంతములో ని అరణ్యములలో నివసించువారు. వీరి 

నృత్యములన్నింటిలొ “ఆత్మయా[త* నృత్యము ముఖ్య 

'మెనట్టిది. చనిపోయిన మనుష్యుని భూమిలో పూడ్చి పెట్టి 

జీవాత్మ నదులను, అరణ్యములను దాటి అలసట లేకుండ 

[పయాణము సాగించి పరమాత్మను చేరుటకు, ఆ సమాధి 

చుట్టు (ప్రీపురుషులు చేరి, నృత్యగీతములతో సాగనంపు 

దురు. వారి కంఠములలో విషాదము |పతిధ్వనించు 

చుండును. వారి అంగచలనము అతిసున్నిత మై, విలంబిత 

లయగలిగి కరుణరన మొలుకుచుండును. ఇట్లు సంధ్యా 

నమయమువరకు నృత్యముసల్చి వారిండ్లకు బోవుదురు. 

“కేలులి నృత్యములు : వీ నృత్యము లన్నింటిలోను 

వరికోతల నృత్యము ముఖ్యముగ చూడదగినది. పీరు 

ముఖ్యముగా ఛోటానాగపూరునకు సింగభూమికి మధ్య 

భారత మునకు చెందిన అరణ్యములలో నివసిం చెదరు. 

వీరికి నృత్యమనిన అత్యంత పీతి. ఈ శెగవారందరు 

ఒకచోట గూడినప్పుడుగాని, ఒక పల్లేవారింకొక పల్లెలోని 

తమ బంధువుల జూడపోయినప్పుడుగాని నృత్యగానము 

లతో కాలము గడుపుదురు. వీరి నృత్యములు విలంబిత 

ముగా, స్వాభావిక మై 'అతినుకుమారముగా నుండును. 

లయ తాళములందు వీరికి మంచి [పా వీణ్య మున్నది. 

వీర వరికోతల నృత్యము హృదయరంజక మైనది, 

తాళగతి ననునరించిన 

వరుసగా నిలిచెదరు. వారొక గీతము. నాలపించుచు 

లయతాళముల ననుసరించి అడుగులు వేయుచు, అందరు 

ఒకేసారి వంగి చేతులతో కొన్ని మ్యుదలు (ప్రద 

ర్భింతురు. ఆ [పదర్శనము అచ్చముగా పొలములలో 

వరినారు నాటినట్లుగా మనకండ్లకు తోచును. తరువాత 

కోయుట, కోసినవైరు కట్టగట్టుట కొట్టి దులిపి కుప్పలు 

చేణుగానముతో . (స్రీలు 
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ఆటపిక నృత్యర తులు 

వేయుట మున్నగునవి తాళలయల ననుసరించి, 

మధురముగా పొడుచు అభినయింతురకు. ఢాన్య మును 

కేర్పరచి, కేటలతో చెరుగుచు శుభపరచి, కుప్పలుగా 

బోసి యేడాదిగా నొనర్చిన ఫలితమును కన్నులారజూచి, 

ఆనందముతో త్వరితగతిన నాట్యుమాడుదురు. _ ఇట్లు 

వారు వర్ష బుతు (పొరంభ మున పొలము దున్నుట 

మొదలు ఆ పటి కృపి.ఫలిత మైన (కొ త్తవర్హ వించారగించు 

వరకును జరిగడు దృళ్యములను, వివిధ ఘట్టములుగా 

కొని నృత్యమాడుదురు, 

కోరువాల నృత్యము : మృదంగములు రణభిరిలవలె 

గర్జించుచుండగా పురుషులు చ[కాకారముగా నిల 

బడెదరు. (స్రీలు: ఆ పురుషుల మధ్య మజొకవలయముగా 

నిలువబడెదరు. వారొకరినొకరు అంటిపెట్టుకొని చుట్టు 

చుట్టుకొని నిదించుచున్న పాములవలళె నిలబడెదరు. 

అందరిమధ్యన 'భోర్ గస్' కూర్చుండి తన తంతీవాద్య 

మును వాయించుచు, పాడుచు న _ర్హకులకు ఉత్సాహ 

మును కలిగించును. పురుషులు తమ నిడువైన వెండుక 

లను ముడివేసి, అందు అమ్ముల నుంచుటచే వారు 

నృత్యమాడునప్పుడు వారి సీగలు, జడలు వానితో పాటు 

అమ్ములు లయానుగుణముగా కదలును. వారొకరి 

చేతుల నొకరు పట్టుకొని గుండడముగా తిరుగుచు నృత్య 

మాడుచుండ చుట్టలుగా పడుకొనియున్న పాములు తాళ 

లయకు కదులుచున్నట్లు [(భమగొల్బును. 

పీరు “ఖర్మ నృత్యము (గీవ్మబుశువులో చేయుదురు. 

వర్షములు లేనిచో ఈ నృత్యమును పీరు (పతి రాతి 

చేయుదురు. “ఖర్మ ఆరాధననృత్యమగుటచే భగవంతునికి 

పీతి గల్గించవచ్చునని వారి యుద్దేశము. 

“కవురులు కోలాటము వేయుదురు. వకళారలను 

చేతులతో పట్టుకొని గితములను పొడుచు, నృత్యమాడు 
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దురు. వీరి నృత్యములకును సంతాలుల యొక్కయు, 

కోలుల యొక్కయు నృత్యములి శెట్టి సంబంధములేదు. 

బె గాలు అనువారు" సేలి, £5నా' అను రెండురకము 

లైన [వత్యేక నృత్యములను "వేయుదురు. “సేలి అను 

నృత్యము బై గా పురుషులు చేయునట్టిది. కేనా అనునది 

జైగా (స్రీలు చేయునట్టిది. (స్త్రీలు ఒకరికిదగ్గరగా ఒకరు 

నిలబడి, చేతులను మొతము పట్టుకొనక ముందుకు 



ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 

వచ్చుచు, వెనుకకు వెళ్ళుచు, వంగుచు నృత్యమాడుదురు. 

"బగాలు? ఆటవికజూతులవారి పూజారులు, 

ఆటవికుల నృత్యరీతు అన్నింటిలోను ముఖ్య మైనట్టివి 

*ఒరియనులి నృత్య జాతరలు, ఇట్టి నృత్యజాతరలు మన 

'దేశమునందును, [పపంచములో మ రెచ్చటను లేవేమో + 

కొన్ని వేల మంది (పజలు = (స్రీలు, పురుషులు, వృద్దులు, 

యువకులు అందరును ఒకచోట జేరి నృత్యజాతరయందు 

పాల్గొందురు. |పాతమామిడితోటలు వీరి జాత రస్థలములు 

తెల్లవారు సమయమున నృత్యజాత ర [పొరంభమగును. 

సుమారు పదిమంది బాలురు మామిడితోటకు పోవుదారిలో 

నొటబడిన జండాలను జూచి, ఆనందముతో వెట్టిగా కేక 

లిడుచు పల్లెలోనికి పరుగెత్తుదురు. ఆ చుట్టుపక్కల 

నున్న అన్ని గామములవారికి తెలియుటకుగాను, పల్లెల 

జెండాలను చెచ్చి నృత్యము జరుగు [వచేశ మునకు పోవు 

దారిలో నాటుదురు. 

జాతర వా ర్హయు, నృత్యజాతర 'వా_ర్హయు పల్లెలలోకి 
(పాకిపోవును. కొన్ని తణముల [కింద నిశ్శబ్దము గానున్న 

పల్లెలన్నియును జాతర = జాతర _ జాతర అను శబ్దములతో 

(వతిధ్వనించును. 

అందు గుంపులు గుంపులుగా జనులు అన్ని పల్లెల 

నుండియు జాత రజరుగుతోటకు చేకెదరు. నుమారు మధ్యా 

హ్నము రెండు గంటలకు వా రలంకరించుకొందురు. 

“డాయిడె డడా -డా రడడా * డా రఠరడడా*డాి 

అనురీతి మధైలలు |మోగ మొదలిడునవి. కొమ్ము వాద్య 

ములు ధ్వనించును, 

ఒకొ్కాక్కం పల్చెవారు ఊరేగింపుతో నృత్యస్థల మునకు 

తరలి వచ్చెదరు. ముందు యువకులు కత్తులు, డాలులు 

మున్నగు ఆయుధములను, తమ పల్లెలకు చెందిన పతాక 
ములను పట్టుకొని నడుతురు. చిన్న చిన్న బాలురు వింజా ' 
మరలను, "పెద్ద పొడుగువాటి కట్టలను పూలమాలలు 

మున్నగువానితో అలంకరించి, పూర్వము రాజులకు 

పట్టబడు గొడుగులవ లె , పట్టుకొందురు, ఓక పల్లెనుండి 

వచ్చినవారిలో ఒకడు రాజుగారి అలంకరణముతో కలి 

గుజ్జమును స్వారిచేయును. మరికొందరు యువకులు 

ఆ గుజ్జముతోచేర్చి అతనినిగూడ తమ భుజములపై 
మోయుదురు. చారిముందు కొందరు వేటజంతువులవ లె 
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అలంకరించుకొని నడుతురు. వారి వెనుక (స్త్రీలు,పురుషులు 

బారులుదిరి నడతురు. మామిడితోటకు జేరి వారందరు 

కలిసి ముందుకు వంగుచు వెనుకకు వెళ్లుచు, సముద్ర 

తరంగములవ ల అందరు ఒకేసారి కాళ్ళ నెత్తి అడుగులు 

వేయుచు చ|కాకారముగా తిరుగుచు నృత్యముచేసి 

మరల నిలబడుదురు. (అతిరమణీయముగా శరీరములను 

కదిలించుచు కొంతతడవు నృత్యమాడిరి) ఇదియే 

“ఖరియాి నృత్యము, సుమారు రెండువేల జనులు = 

(స్రీలు, పురుషులు, వృద్ధులు వరునగా నిలువబడి అందరు 

ఒకేసారి మృదంగ తాళముల ననుసరించి కాళ్ళ నెత్తి 

భూమివై కొళ్టెదరు. తరువాత నృత్యములో వారికి 

వాద్యములతో వనిలేదు. వేలకొలదిజనులు వక కంఠముతో 

పాడుచు, కాళ్ళతో తాళలయలను జూపుచు, ఒకరినొకరు 

అంటుకొని నిలువబడి, గుం డముగా తిరుగుచు నృత్య 

మాడెదరు. కొంత సేపు నృత్యమాడి అలసిపోయినంతనే 

అందరు 'హుర్ 65 ....* అని నినాదము చేయుదురు, 

వెంటనే అందరు శిరస్సులను ముందుకువంచి, ఆండు 

కాళ్ళనుచేర్చి, వై కెగిరి భూమి దద్దరిల్లునట్టు అడుగువేసి 
కూర్చుందురు. ఒక నిమిష కాలము వి శాంతి కలుగగా, 

ఒక మూలనుండి పురుషకంఠము ఉ(దేకపూరితముగా = 

ఓ. .*లఅని పిలిచినట్లు పాడును. ఆ రాగమునందుకొని 

మరల అందరు నృత్యమున కుప్మ క మింతురు. ఇట్లు వారు 

అలసిపోవునంతవరకు నృత్యమాడి, నంధ్య వేళకు అన్ని 

పల్లెలవారు "విడిపోయి నృత్యమాడుచు, తమ ఇండ్లకు 

పోవుదురు. ఇదియే *ఒరియనులి నృత్యజాతర. 

న. రా, 

ఆదిభట్ల నారాయణదాసు; ఆజానుబాము విరాజితు 

డయి, బలిష్టమైన శరీరము, విశాల నేతములు, గొప్ప 

ఠీవి కలిగి హరికథ చెప్పు నవసరమున సీరిబొజ్జ నృత్యము 

నకు వింతగొలుప ఆడుచు, పాడుచు, సమయన్ఫూ ర్తిగా 

సభానదులను కొనియాడుచు, ఆశేపించుచు, రంజింప 

జెయుచు'వారిక థాపితామహు"డనుఖ్యాతివహి౦ చినమవో 

విద్వాంసులు కీ, శే, @) ఆదిభట్ల నారాయణచాసుగారు. 

(శ్రీ నారాయణచానుగారు (శ్రీకాకుళము జిల్లా 

పార్వతీపుర సమీపములో సువర్ణముఖీ తీరముననున్న 

అజ్ఞాడయను (గామములో రక్తా&ీ  నంవత్సర (శ్రావణ 



బహుళ చతుద్దశీ బుధవారమున (1864) ఆదిభట్ల వేంకట 

చయనులుగారి వలన నరనమాంబగారియందు అష్టమ 

గర్భమున సంజాతులయి యుండుటవలననే (శ్రీ) తిరుపతి 

వేంక కేళశ్వర కవులు ఈ రీతిగా వర్షించిరి, 

అల నారాయణు; డు కృమ్ణుండయి చె 

యమ్మందు సంతోషముం 

గెలిబంగాని క విత్వమందు, గొలుపన్ 

కొంశేనియున్నో చుకో, 

డల లోపమ్మును దీర్చుకో. దలచి కా 

దొ యిట్టి రూపమ్ముతో 

నిల నారాయణచాన నామమున ని 

శుపారె నాంజెల్ల దే. 

నారాయణచదానుగారు దాదాపు అయిదు సంవత్సర 

ముల వయస్సున తల్లి గారితోకలసి పార్వతీపురము వెళ్ళిరి, 

అక్కడ నొక పుస్తకముల దుకాణములో భాగవతము 

చూచి తనకు కొనిపెట్టు మని తల్లిని నిర్భంధించిరి. తల్లిగారి 

వద్ద సొమ్ము లేకపోవుటవలన కొనిపెట్టలేకపోయెను, కాని 

నారాయణ చదానుగారు 

చీకాకుపడుట దుకాణ 

చారుడు చూచి “అబ్బాయో! 

నీవు పద్యములు చదువ 

అటులయిన నీకు 

ఈ భాగవతమును ఉచిత 

ముగా నిచ్చిదను అని పలి 

కను. అప్పుడు వారాయణ 

దానుగారు “అయ్యా ! నేను 

పద్యములు చదువగలను, 

మా యమ్మ అర్థము చెప్ప 

గలదు? అని పలికి వెంటనే ఆ 

పుస్తకమును శెరచి రాగ 

యు _క్రముగ ప ద్య ములు 

చదువుటయు తల్లిగారు 

చక్కగా అర్థము చెప్పుటయు 

జరిగెను, 

గారి కపుడు భాగవతము 

బహుమతిగా లభించెను. 

గలవా? 

నారాయణ దాసు 

ఆంభద్లి WOW EW 

నారాయణచానుగారి రెండవ అన్నగారయిన సీశా 

రామయ్యగారు విజయనగరములో నుంజెడివారు. వారు 

నారాయణచానుగారి తెలివి తేటలను (గహించి వారికి 

ఆంగ్లేయవిద్య చెప్పించి, పెద్ద ఉద్యోగమిప్పించవ లెనని 

అభి పాయ పడిరి. అందువలన 18 ఏండ్ల వయస్సులో 

నారాయణచదాసుగారు విజయనగర మవోరాజాగారి 

కాలేజీలో ఆంగ్లేయ భాషను (పారంభించి ఆంగ్లేయ 

భాషయందును, సంస్క్భతమందును, సంగితమందును, 

విశిషముగ (పొవీణ్యమును స్వయంకృషి. చేతనే సంపా 

దించుకొనిరి. 

శ్రీ నారాయణచాసుగారికి లయ జ్ఞానము పుట్టుక 

తోనే కలిగెను. వారు మెటిక్యులేషను క్లాసు చదువు 

చుండగా చెన్నపట్టణమునుండి కుప్పుస్వాము నాయుడు ' 

గారు అను హరిదాను విజయనగరమునకు వచ్చి [ధువ 

చరిత్రమును వారికథా రూపమున చెప్పి [కోతలను 

రంజింప చేసిరి. నారాయణచదానుగారు కుప్పుస్వామి 

నాయుడుగారి వారికథను వినుటవలన, కవిత్వము 
చెప్పుటకం ళును, సంగీతము 

పొడుట కంచెను, శాస్తా 
ర్భము చేయుటకంబును వారి 

కథను చెప్పుటయే మిన్న 

యని [(గహించిరి. [గ్రహించు 

టయ తడవుగ వారికథను 

చెప్పవలెనను కోరిక వారికి 

కలిగెను, కలిగి విశాఖపట్టణ 

వా_స్తవ్యు లగు ధూళిపాటి 

కృష్ణయ్యగారు రచించిన 

(థువ చరి తమును ఆధార 

ముగా తీసికొని భాగవతము 

లోని కొన్ని వద్యములను, 

తాము స్వయముగా రచిం 

చిన కొన్ని పద్యములను, 

కొన్ని క్రీ రనలనుచేర్చి సోదరు 

డగు సీతారామయ్య గారి 

ఇంటిలో [వ్మవథమమున వారి 

కథా కాల చేవమును చేసిరి, 
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ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 

సీతా రామయ్య గారు ఆతని నృత్యమును వీక్షించి లెస్సగా 

మెచ్చి, హరికథ చెప్పునపుడు గ శైలు కట్టుకొని నృత్యము 

చేయుమని వారిని పోత్సహించిరి. ఈ రీతిగా (పష్మపథమ 

మున శెలుగు దేశములో (శ్రీ) నారాయణచానుగారు 

వారికథా కాలకేపముచేయుట జరిగను. వారు మొదట 

హారిచానులగుటయేగాక, హరికథా పిళామహు డనియు 

పనిద్ధి నొందిరి. 

అప్పటినుండియు నారాయణచానుగారు వారికథలు 

యతగానములుగ'* రచించి వారికథా కాల జేవములను 

(పారంభించిరి. నారాయణదాసు గారును వారి మరియొక 

అన్నగారగు పేరన్నగారును చిన్ననాటినుండియు కవలల 

వలె పెరిగిరి. చేరన్న గారు సంగీతములో మంచి [పొవీణ్య 

మును, (శావ్యమగు కంఠ ధ్వనియు కలవారు. అందుచే 

వారు వెనుకపొట పాడుచు నారాయణదాసుగారి హరి 

కథకు వన్నె తెచ్చెడివారు. నారాయణదానుగారు మెటి 

క్యులేవను పరీక్షలో కృళార్థులయి ఎఫ్. వ. శ్లాసులో చేరి 

మొదటి సంవత్సరము విజయనగరములో చదివిరి. ఆ తరు 

ణములో వారి సంగీత సాహిత్యములు విశాఖపట్టణము 

కాలేజీలో పిన్సి పాల్ డబ్ల్యు. రామయ్యగారిని ఆకర్షి ౦చెను. 

అందుచే (విన్సిపాలుగారి కోరిక 3 దాసుగారు వారిగృవా 

ముందుండి రెండవనంవత్సరమువి ఇ? ఖపట్టణ ములో చదివిరి. 

నారాయణ చానుగారు ఆంధ దేశములో అనేక వట్టణ 

ములలో హరికథా కాల శకేపములుచేసి [పజల ఆద రాఖి 

మానములకు పా(తులై రి. మెనూరు మవోరాజువారి 

యాస్థాన ములో హరికథలు చెప్పి పీణవాయి.౦చి గొప్ప 

గౌరవమును పొందిరి. మలయాళచేశములో హరికథలు 

చెప్పీ కెరళపండితుల మన్ననలకు. పాతులయిరి. కల 

కతాలో సంస్కృతములోను హిందీలోను హరికథా 

కాల చేపము లొనర్చ్భి రపిం|దనాథశాగూరు మొదలగు 

వారిచే కొనియాడబడిరి. అట్టు (ప్రసిద్ధిగాంచిన నారాయణ 

దచాసుగారినిగూర్చి “పెక్కురు. కవులు, పండితులు కావించి 

యున్న |పశంసల నన్నిటిని కూర్చినచో నవి యొక మహో 
[గంథముగా పరిణమింపగలవు. (శ్రీ రాంభట్ల జగన్నాథ 

శాస్త్రిగారు నారాయణచాసుగారి నిట్లు ప్రశంసించిరి. 

వ, అనన్య సాధారణ శక్తి యుక్త 

స్స యం తు నారాయణదాస వకః 

4 

676 

అన్వేతు సాధారణ శ క్రియుకా 

స్సర్వేపి నారాయణ చదాసచదానసాః. 

నారాయణ దాసుగారి హారిక ఛా కథనశ కి అనన్య 

సాధారణ మైనది. అట్టి శక్తికలవారు వారొక్క.రే 

కలరు. సాధారణ శ క్తితోకూడిన శేషించిన హరికథా 

కథకు లందరు ఆ నారాయణచదానునకు భృత్యులవంటి 

వారే, అని సై కోకమందలి భావము. 

1919 వ "సంవత్సరములో విజయనగరపు మహారాజా 

వారు సంగీత కళాశాలను స్థాపించి (శ్రీ నారాయణచాను 

గారిని అందు (పిన్సిపాలుగా నియమించిరి, 

దానుగారు (పిన్సి పాలుగా నుండిన కాలమున కళొశాలలో 

ఇతరశాఖలతోపాటు “వారికథి నొకశాఖగా పర్చాటుచేసి 

ఎందరో పారిదానులను తయారుచేసిరి. వారు డెబ్బది 

మూడు నంవత్సరములు పూ రియయినతోడనే 1986 వ 

సంవత్సరమున తమ (పిస్సిపాలు పదవినుండి విరమించు 

కొనిరి. చాసుగారి అసాధారణ ప్రజ్ఞను గుర్తించి (ప్రభు 

త్వమువారు వారి కంతకు ముందున్న జీతమునే ఉపకార 

వేతనముగా నొనగిరి, 

నారాయణచానుగారు హారిదానుగా గొప్పపేరు 

పొందియుండిరి. అందుచే వారి వారిక థాకథన కౌశల్య 

తేజస్సు వారియందలి యితర పజ్ఞలను గప్పి వై చెను. 

వారు తమ ఇరువది నాల్గవయేట నే “బాటసారి' యను 

ఆంగ్ల కావ్యము ననువదిం చిరి. పారసీక భాషలో గొప్ప 

కృపి. జేసిరి ; ఉమర్ ఖయ్యాం, రచించిన 'రుబాయతు' 

లను సంస్క. . అచ్చ తెనుగులోనికిని అనువ 

దించిరి. (శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాక్ళష్ణ్టపండితులు సయితము 

ఈ (గంథమును చాల మెద్చుకొనిరి. ఆంగ్ల మవోకవి 

యగు పేక్స్పియరు రచించిన నాటక ములలోనుకాళిదాన 

నారాయణ 

 మహోకవి |వాసిన [గంథములలోను గల నవరసములను 

మధించి తీసి వాటిలోని గంభఖీరభావములను తెలుగు 

లోనికి మార్చి “నవరస తరంగిణి” అనునొక మహాగంథ 

మును నారాయణచానుగారు రచించిరి. వారు అచ్చ 

తెలుగులో గొప్ప [పావీణ్యము కలవారు, 'నూరుగంటి' 

అను పేరుతో ఈనప్ కథలను, 'వేల్ప్చుమాటి యను 

నామముతో భగవద్గితను, “వెన్నుని వేయి పేర్ల 

వినుకలి” యను నామముతో విష్టుసహ్మసనామ ములను, 



“గౌరమ్మ పెండ్లి” యను నామముతో పార్వతీపరిణయ 

మును అచ్చ తెనుగున రచించిరి, “తారకము అను 

సనంస్మృత|గంథ మును [వాసి జర్మనీ దేళస్థుడగు (పొెసరు 

3. గెల్లినరు అను నాతని (పశంనకు పా|తులయిరి. Ya 

జ్యోతి యను గొప్ప వేదాంత |గంథమును రచించిరి. 

“నీనముపల్కు వహి” అను నామముతో దేళ్యాంధ 

నిఘంటువును రచించిరి. చరమదళలో శ) నారాయణ 

దాసుగారు లలితా నహస నామములను అచ్చ తెనుగు 

లోనికి ఛాపాంతరీకరించిరి. ఇంకను చారి అముది[త [గంథ 

ములు పెక్కులు గలవు. 

నారాయణచాసుగారి ఏకెక పు[తీక నావితమ్మ. 

ఆమెను (శ ఉపాధ్యాయుల అప్పల నరసయ్యగారు 

చెండిలియెరి. నారాయణచాసుగారు సవా సమాసజీవియై 

811945 శేదీని స్వర్గము నలంకరించిరి. వ. బం 

ఆదిమజనుల సంస్కృతులు వ్ ఆ అల్ప పాణులగు 

జంతువుల వలె మానవులు రక్తమాంసాస్థులతో కూడి 

యుండుటయే గాక, వాటికంశు కొంత యాధిక్యమును 

గలిగియున్నారు. మానవులకు “సంస్కృతి” ఉండుటయే 

ఆ ఆధిక్యము. అయి తే సంస్కృతి అనగా నేమి? “ఒకా 

నొక సంఘ నభ్యులు ఎట్టిభావములు కోలవారో, ఎట్టి 

విశ్వాస ములు కలవారో, ఎట్టి జీవిత విధానము కలవారో, 

ఎట్టి కొరముట్లను తయారుచేయువారో, ఎట్టు కార్య 

జాతమును ముగించువారో- వీటినన్నిటిని సాముదాయిక 

ముగ తెలుపు శబ్దము “సంస్కృతి” అని (_బెయిడువుడ్డు 

యొక్క. నిర్వచనము. ఆచార సంప్రదాయముల నిర్హార 

అమే, నిరూపణ మే “సంస్కృతి”అని రెడ్ ఫీల్డు ప్రవచనము. 

ఆచారములనగా సామాజికుల జీవిత విధానమునకు అను 

కూలముగా  నిర్షీతమయిన నిబంధనల యొక్కయు, 
విశ్వాసముల యొక్కయు, [పమాణముల యొక్కయు 

సముదాయమే. ఈ ఆచారములు చిత్రకళ యందును, 

జనులు చేయు ఇతర నిర్మాణములందును [పతిబింబించు 

చుండును. సంప్రదాయ సిద్ధముగ ఈ ఆచారములు ఒక 

తరముచారి నుండి మరియిక తరమువారికి వచ్చుచుం 

డును. వేర్వేరు మానవసంఘముల స్వభావములను సరిగా 

శలుపునవియివియే. వారిసంస్థలు, ఆచారములు, పా] తు 

అనగా వారి సంస్కృతులు తెగ తెగకు భేదించుచుండును. 
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ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆవశ్యక పూరణ విధానము : వేటాడి, 

పొలము దున్ని, పకువులకాచి జీవించు జనులుగల పెక్కు 

[పాంతాలు ఇప్పటికిని [ప్రవంచములో నున్నవి. తీర్చి 

దిద్ది కట్టిన భవనములు, చక్కని వాతాయనములు, 

ఆరోగ్యవిధులు, అత్తి వేగ గమనముగల లైళ్ళు, వివిధ 

వీనొద కార్య కలాపములు.- ఇట్టి ఆధునిక (పగతి 

ఫలిత ములుగా మనము చెప్పెడు ఈ లాభము 

లన్నియు ఈ ఆదిమజను లెరుగరు. “ఆవోరసం[గాహకు” 

లనబడు కొందరు జనులున్నారు. దూరదర్శిత్వము, ఆర్థిక 

(వణాళిక అనునవి వారికి తెలియని విధానములు, వారు 

ఆవోరపడార్థములను కూడ బెట్టరు. రాకియుగమునాటి 

వేలసంవత్సరముల[కిందటి తమ పూర్వులవలెనే ఆరణ్యక 

పుత్రులుగా శేడును జీవితములను సౌాగించుచు, శేవటి 

డినమను ఆలోచనయే లేకుండ [పకృతి [పసాదించిన 

దానినే పర్మిగహించుచుందురు. అడ వి కాయలు, 

మొక్కలు, దుంపలు [పోగుచెసికొందురు. కుక్కుగొడు 

గులు, కేనె సంపాదించుటకు వెదశకెదరు. ఆస్టేలియా 

లోని ఆదిమజనులు, ఫిలిప్పయిన్సులోని, మలయా ద్వీప 

కల్పములోని |హన్వడేహులు (పిగ్మీలు, దదిణాఫికా 
లోని బుష్ (పొదల [వజలు, సింహళములోని వెడ్డాలు, 

కొచ్చిన్లోని కాడారులు, హైదరాబాదులోని చెంచులు 

వీరందరిని ఉదావారణముగా గై కొనవచ్చును. ఆహార 

పదార్థములను సం| గహించుటతోపాటు వేటాడుట, చేపలు 

. పట్టుటకూడ వీరు చేయుచుండిరి. పిగ్మీ, ఎస్క్రి మో, బుష్. 

మన్, కాన్యకనాగ, మురియాగోండు,జుఆంగు,భారియా, 

బిర్జారు జనులలో పూర్వపు వేటకాడు ఎవ్వడయినను 

నవాజముగా గర్భదరి దుడునైై జీవించుచుండెను. ఆవోర 

యోగ్యములగు మొక్కలుగల [పచేశ ములను, వన్యమృగ 

ముల ఇంకను పెక్కు విషయములను 

శెలిసికొనియుండవలయును. వరి తెచ్చు కొనియున్న వా టిని 

చెట్టుకొనుటకు తట్ట, బుట్ట వంటివి వారు అల్లుకొందురు. 

వారు వేటకొరకును, చేపలు పట్టుటకును బోనులు, చిక్క 

ములు, బల్లెములు, ధనుర్భాణములు, వలలు మొదలగు 

సామగిని సేకరించుకొందురు. వారు మచ్చిక చేసికొని 

గృవామందు పెంచిన జంతువుల సంఖ్య అల్పము, అట్ట 

జంతువులలో గుట్టములు, ఎద్దులు, కణజులు, (కెయిన్ 

అలవాటను, 
య 



ఆదిమజనుల సంస్కృతులు 

డిర్లు), ఒంశులు, గొక్ట్లాలు, బక్టాలు ముఖ్యములయినట్టవి. 

ల్యాపులాండు (పాంతమునుండి తూర్పు న సె వీరియా 

(పొంతమువరకు [ధువమునకు చుట్టునున్న మండలము 

లలో నివసించు[పాచిన [పపంచజనుల ఆర్థిక విధాన మునకు 

కణజులే మూలాథారములే యుండెను ఇక అసీయా 

[పొంతపు నైప్పీసునుండి దతీణమువరకు గుజ్జములును, 

తూర్పు అ|ఫికాలో పశువులును ఎక్కువగా “నుండును. 

సవీిరాఎడారిలోను అశేవియా ఎడారులలోను ఒంచుయు, 

గుజ్జమును (పథాన జంతువుల యున్నవి. పనసులకాపరి 

తనము చేయు పలువురు జనులకు గొశ్ర్రాలును, అట్టి చిన్న 

జంతువులును ఉండును. టర్కీస్థానములోని కాజకులు, 

ఆల్థాయి పర్యతాలలోనుండు కాల్మకుజాతి వొర్వ 

శయులు, ఈశాన్య ఆసియాలోనున్న చక్ ఛీలు, ఉ త్తర 

యూరోపులోనుండు ల్యాపులు, నీలగిరి లో నుండు 

తోడాలు = అనువారు దేళదిమ్మరులై యున్నారు. 

కట్ట, గసిక వంటి (పొచీన సాధన ములతో గుంటలు 

(తవ్వి,  విత్తులునాటి సేద్యము చేయుకాలముల్ వేటశకాని 

కిని, సేద్యగానికిని మధ్య అంత పెద్ద విభఖేదము లేకుం జెనుః 

బోరో ఇండియనులుకూడ అల్పారణ్య (పొంతములందు 

|తవ్వుటకు ఉపయోగించెడు ఒక మోటుకజ్జతో చెట్టు 

పుట్టలను చదునుచేసి, మిగిలిన వ్యవసాయ కార్యములను 

(స్రీలకు వదలెదరు. మధ్య ఆ(ఫి కాలోనున్న బంబూటి 

తెగవారు “వృక్షమానవులు” అనదగినవారు. వారు చెట్ల 

దగ్గర, చెట్లలో, చెట్టమూలమున జీవించెదరు. వారు చెట్లవై 

కెగ బాకుటలో అతిసాహసవంతులు. వృజారోహణమున 

ఇది చాల ఎత్తైన చెట్టనిగాని, ఇది అపాయకరమైన చెట్టని 

గాని వారు గమనించరు. వారి ఆహారధాన్యములలో 

ముఖ్యమైనదగు జొన్న (Finger millet) ధాన్యమును 

తమపీఠభూములమీది నిస్పారపు నేలలందు పండించుటకు 

8_18 ఎకరాలలో నుంజెడు చెట్టతలలు నరకి, వాటిని 

ఒకచోట కుప్పగా పేర్చి, అక్ 'మృ్మలను కాల్చి విత్తులు 

నాటుటకు యోగ్యమగు ఒక ఎకరమునేలను తయారు 

చేసెదరు. ఈ తోటను 4.5 వండ్ల వరకు ఉపయోగించి, 

వశుట ఒకపంటను పండించెదరు. అయితే (పతి సంవత్స 

రము కొ త్తతోపులను నిర్మాణముచేసెదరు. పొలములు 

మార్చిమార్చి సేద్యము చేయుచుండుట ఇండియాలో 

సాధారణ విషయము. ఉత్తర్మపదేళ్ వీహోరులలోని 

కొరవలు, అస్సాములందుండు గారోలు 

అస్సాములోని నాగజాతివారు, మద్రాసు రాష్ట్రములోని 
ఖాండులు, కురుంబాలు, పాద రాబాదు రాష్ట్రములోని 

కోలములు, కోయలు భూమిని గుద్దలితో తవ్వి మార్పిడి, 

రుం, లేక పోడువ్యవసాయమును సాగించెదరు, ఇట్టికృపి. 

విధాన ముపోలి నేషియా, మెలనేషి యా, మల నేషియాలలో 

కూడ అవలంబింపబడు చున్న ది. అభివృద్ధి చెందినవ్య వసాయ 

విధానములందు కై జీతగాం[డ్ర నహాయము పొం బెదరు. 

పంటలుపండించు విషయములో నీటిపారుదల, మెట్టుగా 

తీర్చుట(101212012క్రు ము ఖ్యముగాగమనింపద గిన పద్ధతులు. 

సంఘ వ్యవస్థ :- ఈనాడు కుటుంబమే సంఘ వ్యవస్థ 

యందు మొదటి మెట్టు. ఈ విధానము ఏదో ఒకరూపమున 

సంస్కృతి పరిణామమందు అన్ని అవస్థలలోను గనబడు 

చున్నది. కుటుంబగణ నిర్మాణము ఆయా కాలములందు 

మారుచు వచ్చినది. వేర్వేరు నంఘములలో చేశకాలము 

లనుబట్టి వేర్వేరు కుటుంబవిధానములు అవలంబింపబడి 

నట్లు తెలియుచున్నది. మగవాడు ఒకేభార్యను కలిగి 

బెంగాలు, 

యుండి వకపత్నీ|వతుడయి యుండవలెనను భావమును 

బలముంది ఆమోదించరు. మగవాడు ఒక భార్యకంశు 

ఎక్కువమంది భార్యలను పెండ్లాడవచ్చును. దీనిని బహు 

భార్యాకత్వమందురు. పెక్కుమంది పురుషులకు ఒక తయే 

భార్యగా ఉండి ఉపకరించుట సకృత్తుగా జరుగును. దీనినే 

బహుపతిత్వము అందురు. అసా ధారణ పరిస్థితులలో 

పెక్కుమంది పురుషులు ఉమ్మడి భార్యలను కలిగియుండ 

వచ్చును. ఈ మిశసంయోగమును “గణోచ్వాహము” 

(Group-marriage, అందురు. వక పత్నీ[వతమును 

(పాచీనులలో ెక్కుమందియు, నాగరికతకలవారిలో 

"పెక్కుమందియు అవలంవించినారు. కాంగో, ఆసీయా 

[పాంశాలలోనుండు కుబ్బులును (Pygmies), ఫీలిసెన్ 

[పాంతమందలి “అయేటాలును (౦12), సుమ(తా. 

[పొంతములందలి *కుబు' (KUbu) జాతి వారును, మలయా 

(ప్రాంతపు సుమాంగుజాతి వారును. వీరలందరిలోను మగ 

వాడు ఒక్కభార్యనే [గహింపగోరును. గొల్లలలోను, 
వ్యూవసాయికులలోను బహుభార్యత్వము అతి వ్యాప్తిలో 

నున్నది. కాని ఇది [కమ[కమముగా అంతరించుచున్నది. 
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బహుపతీత్వ వివాహాపద్ధతి పరిమిత మైన వ్యాప్తి కలిగి 

యున్నది. ఇది తిజెత్తులోను దకిణ హిందూస్థానము 

లోను కనిపించుచున్నది. పతులె నవారు సాధారణముగా 

సోదరులయియుందురు, అట్టి సందర్భమున ఉమ్మడిగా 

నున్న భార్యను చేరువాక్కు (అధికారము) విషయమున 

క్కు విధములయిన నిబంధనలు గలవు. వడకటింటి 

ఏర్పాట్లలో భార్యకు విడిగా నొకగది (ప త్యేకింపబడి 

ఉండును. మరియొకగదిలో భర్తలు కలిసి శయనించె 

దరు. సోదరులలో నొకడు భార్యగదిలోనికి పోయినపుడు 

వాడు తన టోపీనిగాని. తన చెప్పులనుగాని గుమ్మము 

నొద్ద వదలివేయును. ఆ సంకేతము తీసివేయునరకు మరి 

యొకడు అందు [ప వేశించకూడదు, నీలగిరి కొండలలోని 

తోడాలలో ఒకానొకకన్య ఒక పురుషుని వివాహమాడిన 

దనగా అదేనసమయమున వాని సోదరులనుగూడ వివాహ 

మాడినట్లుగనే యెంచెదరు. తొలిబిడ్డ జనింపనుండగా 

సోదరులు తమలోచాము ఏకాభిపాయమునకువచ్చి ఏడు 

. నెలలు గర్భవతిగా నున్నపుడు [పత్యేక కర్మకాండ నడిపి 

ఆ శిశువునకు తం(డియెవడో నిర్ణయించెదరు, కర్మకాండ 

జరిపినవా డే 'ఆ శిశువునకును, ఆమె గర్భమున తరువాత 

జనించిన సంతానమునకును జనకుడుగా భోవింవబడును. 

పసమాజమునంగును స్వచ్చమయిన గణోచ్వావా పద్దతి 
(Pure form of group marriage) లేదు. ఉత్తర ఎనైవీ 

రియాలోని ఛక్ళీ తెగవారిలో వినిమయ వివాహపద్ధతి 

(Exchange marriage) అను ఆచారము కలదు. నుమారు 

పం డెండుమందికూడి ఒండొరుల భార్యల వె సామాన్య 

మెన వాక్కులను గలిగియుండుటకు అంగీకరింతురు. 

ఈ ఏర్పాటునకు బద్ధులయిన వారు భార్యల విషయములో 

చెలిమి కాం|డు (Companions in wives) అనబడుదురు. 

ఒక పురుషుడు చెలిమి కాం|డ భార్యలపయి స్వత్వము 

కలిగియుండును. అతడు కెండవవాని గూజెము (02000) 

నకు వెడలినపుడు ఇది సర్వసామాన్యముగా ' పాటింప 

బడును. అనమవయన్కులును, (బహ్ముచారులును ఈ 

“పిలి మయ వివాహ పద్ధతి (Exchange marriage) ” 

సంఘమునకు ఆవ్వోనింపబడరు. 

వంశపారంపర్య విషయములో రెండు విధములను 

గూర్చి చెప్పవలసియుండును. ఒకటి పితను[కమము, 
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రెండవది మా(తను(కమము, తన తం[డిద్వారా వంశము 

వి_స్తరిల్లిన యెడల అది పిితను[ క్రమము అనబడును. శిళువు 

తన తల్లి పుట్టింటివైపు సంబంధించియున్నచో, అట్లు 

విస్తరించిన కుటుంబము మా[తను[కమము అనబడును" 

పితను[కమముగల కుటుంబివులలో తం[డిద్వారా 

వంశ|క మమును గమనించెదరు, వివాహానంతరము వధువు 

తన భర్తతో నివసించుటకుపోవును. వారనత్వము పురుష 

సంతతిలో నే యుండును. తండి ఆ గృహ యజమానిగా 

భావింపబడును. మాతను కమముగల కుటుంబములలో 

తల్లి ద్వారా వంశ|క్రమమును గమనించెదరు, అట్టి శిళువులు 

తమ యింటి పేరును తమ తల్లి నుండియే (గహించెదరు. 

వివాహానంతరము మగవాడు పుట్టింటిలోనున్న వధువుతో 

నివసించుటకుపోవును, లేదా సొంతనంసొరమును 

ఏర్పాటుచేసికొనును. మాతన్నుకమముకల సంఘము 

లందున్నవాడు తన సోదరియొక్క సంతానపు తేమాభి 

వృద్ధులకు బాధ్యుడయి యుండును. ఉత్తర న్యూయార్కు, 

ఖాసి అస్సాంలోని గారో [పొంతములందలి “ఇరోఖి 

కోలు” (Ir0qUi05) ను, మలబారులోని నాయరులును, 

కొచ్చిన్లోని కాడారులును, మ[దాసులోని ఇరులులును, 

పులయనులును, హోలియా, మాదిగ, వెల్లాలకులాలవంటి 

వారును దీనికి విస్పష్టమైన నిదర్శనములు. 

ఒక సంపూర్ణ జీవితచ[క మున పుట్టుట, వెద్దయగుట, 

పిల్ల లను గనుట, మరణించుట అను నాలుగును, 

[పవంచమునందంతటను [ప్రధానమైన క్షి ప్టపరిస్థితులు, శిశు 

జనన మైనప్పుడును, తరువాతను తల్లియు, ఆమె భ_ర్తయు 

ఎన్నో నిషేధములకు గురియగుదురు. ఆమె ఎక్కుడు 

పదార్థములను తినగూడదు. నూ రో దయమునకు 

పూర్ణమే ఆమె నిదనుండి లేవవలయును. వగలంతయు 

మేలొ నియుండవలయును. రాబోవు కఠిన 

పరీత నెదుర్కొనుటకు ఆమె చలినీళ్ళలో ఈదులాడ 

వలయును, నడవవలయును, పరుగె త్తవలయును. ఈ 

కాలములో గుజ్జపుస్వారి చేసి శక్తి సంపాదింప వల 

యును. “క వేడ్” అనునది చాల వింతయైన పద్దతి. 

శిశువు జనించగానే తల్లి లేచిపోయి గృవావిషయములలో 

మగ్నురా లగును. ఇక తం|డ్రియో ఆ శయ్యయందు 

జేరును. బహుశః శిశు [ప్రసవానంతర ఫలితములనుండి 



ఆదిమజనుల సంస్కృతులు 

కోలుకొనుటకు కాబోలు! ఇక జీవితచ[క్రములోని రెండవ 

క్ల ష్ట్ర పరిస్థితీ (వాఢదశా [పారంభము, |పొఢత కాౌమారము 

నకు సంభాశ్య కాలం ; యౌివనమునకు (2690160006) ఉవః 

కాలము. ఆ న్టే్రలియాలో నున్న తి (circumcision), అంత 

శ్చేదన (Subincision) కార్యముల విషయమున రాతి 

కత్తులతో చాధాకరమయిన, అపాయకరమయిన శస్త్ర 

చికిత్సలను మోటుగా చేసెదరు. ఆ|ఫికా సూడాన్ లోని 

పలు [పాంతములందు కన్యల_వై చేయు అత్యాళ్చర్యకర 

లైంగిక [ప్రయోగములు ప్ర్రలుగా వారి పాతను 

(కృత్యము), భార్యలుగా వారి అంతరమును అమితము 

గను, దృథముగను తెలుపుటకు అనుకూలించుచున్న వి. 

మచ్చలుపడునట్టు చేయుట (Cicatrization), ముందటి 

పంటిని ఆకురాతితో అరగదీయుట లేక విరగగొట్టుట, 

అలంకరణము కొరకును, అంతరమును గుర్తించుటకు 

నుపకరించుచున్నవి. యువకుల జీవిత వికాసోద్యమము 

నందు సమితులు, రవాన్య సంఘములు, యువజన సదన 

ములు, లేక శయనాగారములు మిక్కిలి [పముఖ 

పాతను వహించుచుండును. [గామళయనాగార ముల 

(Village dormitory) వ్యవస్థాపద్ధతి చోటా నాగపూరు 

పీఠతలము లందలి తెగవా రగు ముండాలు, హోనులు, 

ఓరోనులు, ఖారియాలవంటి ఆదిమజాతులలో ఎక్కువగా 

కనిపించుచున్నది. మధ్యప్రదేళములోని గోండులలో, 

భ్వియాలలో (0003329 కూడ ఇది కనబడుచున్నది. 

అస్సాములోని నాగజాతులలో ఎక్కువగాను, మల 

నేషియా, పోలినేషియాలలోని పెక్కు తెగలయందును 

ఈ వ్యవస్థాపద్ధతి నెలకొనియున్నది. 

వ్య క్రి జీవితమునందు మరణము చరమావస్ట్థ. మర 

ణము స్వాభావిక కారణములవల్ల సంభవించునని కొంద 

రును, శ తుజనుల మంత విద్యా (పయోగములవల్ల సంభ 

వించునని మరికొందరును భావించెదరు. మృతులను 

సాధారణముగా ఖననము చేయుటయో, దహానము 

చేయుటయో.. జరుగును. వేర్వేరు సంఘములందు 

చేక్వేరు విధములయిన మృత క్రియలు, (అపరకర్శలు) 

జరుగును. ఉదాహరణముగా = తోడాలు, తడికర్మ 

(పచ్చికర్మ్ర, పొడిక.ర్మ (ఎండుకర్మ) చేయుదురు. 

తడికర్మ మానవులకు మృతిసంభనించగానే చేయునది. 

పొడికర్మ మృతినంభవించిన చెక్కు. దినములకు చేయు 

నట్టిది. మొదటిదాని విషయములో శవదహానము జరు 

గును. శెండవచదాని విషయములో మృతుని బూడిదను 

పెద్ద రాతి క్రింద పూడ్చిపెళ్లైదరు. గోండులవంటి కొన్ని 

ఆదిమజాతులవారు ఈ సమయమున ఆవులను బలియిచ్చె 

దరు, మధ్య! పదేశ ములో కొరుకు జాతీ మొదలగువారు 

సమాధివయి స్మారక న్తంభములను నిలబెళ్లుదరు, 

కళావాజ్యయములు ;- సొందర్యముకొరకు పాటుపడు 

నుత్సుకత విశిష్టములును, ఆనందకరములునై న మానవ 

లక్షణములలో నొకటి [పపంచమునం దంతటను మాన 

వుడు తన పరినరములను ఆలం కారభూయిష్టముగా 

నుంచుకొనుట కభిలపించును. ఒకానొకవస్తువు నర్వసాధా 

రణముగా (పయోజనకరమెై యుండుట ఆతనికి చొలదు. 

అది తన బాహ్యారూపముతో వాని కానందమునుగూడ 

కూర్పవలయును. ఆతడు తాను వాడుకొనునట్టి చెక్కు 

వస్తువులకు అలంకారములు కూర్చును. లేదా వాటికి 

కలవై 

రంగు వేసియో, ఆకారమును గల్పించియో వాటి విశిష్ట 

తకు కడంగును, జుగోస్టావు (స్రీలు తమ మొలకు జుట్టు 

కొను ముతకబట్టలమీద చిత్రించిన బొమ్మలును, నార్వే 

దేశపు వడతుల ముఖభాగములందును, పొగ తాగెడు 

కామెటాన్ గొట్టము యొక్క గుంటమీదను చెక్కినచి[త 

ములును, సూడాన్ దేశపు న్యూబియన్ (స్రీలు పిరుదు 

లవై (అలంకా రార్థమ్భు చేసికొను. పుంటీమచ్చలు 

(Cicatrization) ను, జపానీ (స్రీలును, తోడా స్త్రీలును 

చేతులమీదను, రొమ్ములమీదను పొడిపించుకొను తీరుతీరు 

పచ్చల ట్టులును, ఇటలీచేశములో చర్చిమందిరపు కప్పు 

వై చిత్రించిన బీ వోమ్మలును = ఇట్టి వన్నియు. మానవుని 

సందర్యాన కిక నిదర్శనములే. మానవుడు తన నృజ 

నాత్మక భావసిద్ధికి (ప్రయత్నించు విశిష్టకళారూపము 

లెన్నో ఉన్నవి. చితరచన, రాలపయి చిత్రములు చెక్టుటః 

చే తగణిత శేభా కారములు, దారువు, శిల, లోపాములు, 

ఎముకలు మున్నగువాటిపై స్థాపత్యవిధానరచన, 'ఎము 

, దంతమువై, లోవాముసె, కుండల్నవె కళా 
GE 

కౌళల్యము చూపుట, వర్షచితములు గావించుట, తట్ట 
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లల్లుట, బుట్టలల్లుట, వేషధారణకళ, చేవోలంకరణకళ - 

ఇట్టివే కళావి ధానములయి యున్నవి. ఇవేకాక సంగీ, 



తము, నృత్యము, కవనము, నాటకము, వాజ్మయము - 

ఇవన్నియు అతి [పాచీన కాలపు సమాజములందును, నాగ 

రకతా విశేషముతో కూడిన నమాజములందునుగూడ 
మరికొన్ని కళెరూపములై ఉన్నవి, 

మానవుడు వృద్ధిపొందుచున్న కొలది మాన వాతీతము 

లగు భౌతిక అద్భుత దృశ్యములు, రూపములు మొద 

లగు వాటితో సంబంధము పొందుచున్నాడు. వాటిని 

గూర్చి తెలిసికొనుటకు (వయత్నించుచున్నాడు. వాటిని 

తన ఆధీనములో (వెప్పుచేతలలో) నుంచుకొనుటకో 

వాటిని ప్రసన్నము చేసికొనుట కో (ప్రయత్నించు 

చున్నాడు. ఆదిమానవుడు (పకృతి పరిణామములన్ని యు 

దుష్టళ క్తులచే పరిపాలితము లని విశ్వసించి, వాటిని తన 

చెప్పుచేతలలో నుంచుకొనగోరును. పతికి (పతి (like 

produces like) జనించు నను సిద్ధాంతమును పురన్మ 

రించుకొని భౌతిక సంఘటన (Natural phenomina) 

లవై ఆధిపత్యము వహించు శక్తులను తన యాజ్ఞానువర్తు 

లనుగా చేసికొనుటకు యత్నించును. ఈ సంబంధమున 

సంకేత విధానము (దyయMbంli5mి) | పముఖపాతను 

వహించుచున్నది. సూర్యుడు, వర్షము, మేఘములు, 

పంటలు, భూసారము (Fertility), ఉత్ప త్తి (Growth 

మొదలగువాటి సం శేతరూపములుముఖ్యము లై నవి.ఇందు 

వలన, వర్షము కురియించు ఇంద్రుని (మో/-౮౦6), విత్తు 

అకు దోహదమిచ్చు భూబేవతను, వై.రులను పండింప జేయు 

సూర్య దేవతను, వీశేగాక ధాన్యటబెవతను, ఉత్ప ల్లిదేవతను 

ఆదిమజనుడు పూజింపవలసి యుండెననుట 

నైరృతి ఆఫ్రికాలోని “నామా హటంటాట్సు' జాతివారు 

(Nama Hottentots), ఆరిజోనా | పొంతమంద లిోవోేపి” 

జాతివారు (Hp), శేటానాగపూర్ పొంతమందలి 

“ముండాహో" జాతులవారు వర్ష పాత దృశ్యము ననుక 

రించుటచే వర్ష ము పడునట్లు చేయుదురు. దేశీయ నమాజ 

ముల అన్నిరంగములయందును కర్మకాండ వ్యాపించి 

యుండును. వేట, కళ, విహారములు [పధానముగ కర్మ 

కాండతో సంబంధించియుండును. విత్తులు నాటిననాటి 

నుండి పంటలకోత ముగియువరకు అన్నిసందర్భము 

లందును మతకర్మలు కలవు. మనుజనియొక్క-గాని, 

సమాజము యొక్కగాని జీవితరంగములందలి [ప్రథాన 

స\షము, 
ఎలై 
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లో 

మ 

లా 

వ్యతి[కమమని భావించక, మదదేవళా [ప్రభావ ఫలిత 

భావించెదరు. ద&ీణ పెనామాలోని “శాన్ బ్లోను 

యను”లలో (San Blos Indians), 

టకు,వానియొక్క_గాని, ఆమయొక్క_గాని 

పర్చాను (PUrban) ను రాక్షసులు దొంగిలించుటయే 

కారణమని తలంపబడును. చె పట్టబడిన ఆయాత్మను మరల 

౦పాదించుట “వైద్యుడు _ పురోహితుడు” అగు వాని 

'_రృవ్య మైయున్నది. అదేవిధముగా మధ్య ఆ స్రైలియాలో 

నివసించు “అరాండా (42062 జాతివారు సహాజ 

ముగా మృళ్యువువాతబడుట ఊహింవజాలరు. అదంతయు 

కతువుయొక్క- మంత్ర తంత [ప్రభావమే 'యని వారి 

నిరంతర దృఢవిశ్వాసము. మం(త[పభావమున మరణ 

మాపాొదిల్ల జేయుటకు వారి కెన్నోమార్గములు తెలియును. 

అయితే మం[తవిద్యకు మరణము కల్గించుటకం శు 

ఇతర[పయోజనములును కలవు. ఉదాహరణముగా రోగ 

ములను కుదుర్చుట, భార్యను సంపాదించుట, నేరస్థులను 

శితీంచుట, (స్త్రీలను లొంగదీయుట పేర్కొనవచ్చును. 

నర్ చాలీ న్ స్పెన్సర్ ద&ిణా స్ట్రేలియా అరాండా 

అనుగూర్చి మాట్లాడు "సందర్భమున “జీవయా[తయం్హదు 

తనకు [పముఖముగా నుండు (పతి విషయము __ అది 

ఆనం దాత్ముక ముగాని, దుఃఖాత్మకముగాని, మంచిదిగాని, 

చెడ్డది కాని--నీస్సంళశయ ముగ మం[తవిద్యకు సంబంధించి 

నదే. జామము, వరదలు, బుతు! క్రమమున జంతు వృద్ధి, 

భూమిలోనుండి చెట్లు అద్భుతముగా మొలచుట, చివరకు 

తన యొక్క జనన, మరణవిషయ ములు, తనచుట్టునుండు 

జనానీకపు జనన మరణ విషయములు- ఇవన్నియు 

మనము భావించినట్లు నవాజకారణ ఫలితములుగాక 

పదో  యొకరూపమయిన మం[తవిద్యా [ప్రభావమున 

జనించినవే యని ఆతని మనో నిశ్చయము” అని చెప్పిన 

మాట మీక్కి ల సత్యము. ఈ వాక్యాలు [పపంచము 

లోని పెక్కు తెగలకు అన్వయించగలవు. 

రాజకీయ పరిపాలనా విధములు: 

పాలనా విధానములలో పెక్కు ఖండములందును, కొన్ని 

నాగరకతా (సభ్య) మండలముల యందును కూడ భిన్న 

స 

క్ర 

రాజకీయ పరి 



ఆదిలాబాదుజిల్లా 

రీతులు కలవు. 

“ఇంకాను” నందలి శేం|ద నిరంకుళత్వము మొదలుకొని 

“ఓనా” యందలి సూ[తబద్ద రాజకీయ విధాన శూన్య 

పద్దతి వరకు వివిధములుగా నున్నవి, ఓనాలో వృద్ధుల 

మేడ “గౌరవము చూపుట, (తిక రణళుద్ధిగా నుండుట, 

అను |పాతిపదికలనే ఆధారముగా గైకొని స్థానిక 

సమాజ అధినాయకుడు సీద్ధాచార సం|పదాయములను 

[(పవర్తి ర్రిల్ల జేయును. కాంగోలోని సభ్య తా (పాంతమందు 

పిగ్గీ (Pygmi [హాన్వరూపులు) తెగవారిలో నుండు అతి 

సామాన్యపు కట్టుబాటులకును, లుండా, పాంగో, లూబా 

రాష్త్రములందు “స్పష్టముగా లక్ష్య లకతణసమన్విత మె, క్షి క్లిష్ట 

తరముయి ఒప్పుచుండు రాజకీయ విధానములకును చాల 

వ్యత్యాసము కనిపించును. పోలి నేసియాలో రాజకీయ 

విధాన సౌధమునకు పూర్తిగ మతమే మూలాధార మని 

చెప్పవచ్చును. ఇచ్చటి అధినాయకులు (లేక గురువులు) 

దె వాంశసంభూతులనుటనుబట్టియే "వాళి పదవి స్థిరపడు 

చుండును. మాలనేసియా ద్వీపములందు యథార్భమును, 

సుస్పష్టము వై న నాయకత్వము కనబడుచున్నది. పోలారు 

దథతీణ అమెరికా రాజకీయ సంస్థలు 

మండలములోని ఎస్కి మోలు, హైదరాబాదు రాష్ట్రము 

లోని చెంచులు - అనువారిలో నాయకత్వము వంళ 

పారంపర్య ముగ సం|క్రమించునది కాదు. వారు తమ 

తగ జనులలోనుండి నాయకుని ఎన్నుకొ నెదరు. ఆనాయ 

కుడు శక్తి సామర్థ్య్యములు, పలుకుబడి, వివేకము గల 

వాడుగా" నుండుట ఎన్నికకు ఒక యోగ్యతగానుండును. 

పౌదరాబాదు రాష్ట్రములో ఆదిమజనుల పంచాయతులు 

న్యాయ నిర్ణ్యయమునందు చాల (పముఖ స్థానమును 

వహించియున్న వి. 

రా. (ప. 

ఆదిలాబాదు జిల్లా 3 ఆంధ 

[పదేశములో కలదు. ఇది అజాంళనేఖ 183 నుండి 

19.45) వరకును, తులాంశశేఖ 77-53 నుండి 80:0" 

వరకును వ్యాపించియున్నది. [క్రీ శ, 1905 వ సంవత్స 

రమునకు పూర్వము సిరిపూర్ తాండూరు జిల్లాకు 

ఆదిలాబాదు సబు జిల్లాగా ఎంచబడు చుండెడిది. 

ఆదిలాదాదుజిలా 
లి. 

ఎల్లలు := ఈ జిల్లాకు ఈశాన్య, పూర్ణభాగములందు 

మధ్య (పడేళశములోని చాందా జిల్లాయు, దతీణమున 

“జనాభా 84,404; 

కరింనగరము, నిజామాబాదు జిల్లాలును, నై_ర్భలతి 

దిక్కున నొం చేడు (బొంబాయి, జిల్లాయు కలవు. 

పళ్చిమమునందును, ఉత్తరమునందును, మధ్య [ప్రదేశము 

నుండియు, ఈశాన్య పూర్వములందు వార్థా (పాణ 

పితలనుండియు ఈ జిల్లా 'వేరుపడుచున్నది. ఆదిలా 

బాదు జిల్లా యొక్క వై శాల్యము 7,855 చ. మైళ్ళు. 

ఈ జిల్లాలో పదునొకండు తాలూకాలు, 1796 

[గామములు, 18 పట్టణములు కలవు. 

తాలూాశాలు: 1. ఆదిలాబాదు :. వై శాల్యము 550.48 చ, 

మైళ్ళు. జనాభథఖా 1,01,611, పురుషులు 49,709; 

(స్రీలు 51,902: జనసాం[ దత (పతి చ. మైలుకు 175 

మంది. 

2. ఉట్నూరు: వైశాల్యము 726.40 చ మైళ్లు. 

పురుషులు 17,462; (స్త్రీలు 

16,942; ఇచట విఠలేశ్వరాలయ మున్నది. ఈ ఆలయ 

కారణముగనే దీనికి ఉట్నూరు అను పేరు కలిగినది. 

ము త్రము జనాభాలో ఆదిమవానులు రి వ వంతుకలరు. 

జనసాం|దత (పతి చ. మైలుకు 47 మంది. . 
8. ఖొనాపూరు వైశాల్యము 812.96 చ. 

మైళ్ళు. జనాభా 48,886, పురుషులు 22,891 

(స్రీలు 20,975; జనసాంద్రత (పతి చ. మెలుకు 189 

మంది. 

4. నిర్మల ; వైశాల్యము 566.40 చ, మైళ్ళు. 

1,21,029. పురుషులు 58,806, (స్త్రీలు 

62,128. జనసాం[దత [పతి చ. మైలుకు ౨14 మంది. 

ర్ జోధ్: 708,48 చ, మైైప్త. 

జనాభా 2,829; పురుషులు, 86,292; (స్రీలు: 

86,140, జనసాం|దత (పతి చ. మెలుకు 102 మంది. 

ఈ తాలూకాలో కుంతల, ఫోచరా అను జలపాతములు 

కలవు. " 

6. కిన్వటు : వైశాల్యము 608.64 చ మైళ్ళు. 
జనాభా 78,118. పురుషులు 86,5898; (స్రీలు 

86, 5లిర్. జనసాం|[దత (పతి చ. మైలుకు 120 మంది. 

వై శాల్యము 776.82 చ, మైళ్ళు ; 

75,857; పురుషులు కిరి,025; (స్రీలు 

87,887 జనసాం[దత (పతి చ, మెలుకు 97 మంది. 

జనాభా 

వైశాల్యము 

7, రాజూరా : 

జనాభా 
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8. సిర్బూరు ; వైశాల్యము 855.66 చ, మెళ్ళు; 

జనాభా 1,04,091; పురుషులు 52,759; (స్త్రీలు 

51,852; జనసాం[దత (పతి చ. మెలుకు 122 

మంది, 

రి, చిన్నూరు : వైశాల్యము 688.64 చ, మైళ్ళు; 

జనాభా 86,117; పురుషులు 48,666; త్త 

42.451; జనసాంద్రత (పతి చ. మైలుకు 125 మంది. 

10. లక్సెట్టిపేట : 784.08 చ, 

మైళ్ళు ; జనాథా 96,812; పురుషులు 50,150; 

జనసాం[దత (పతి చ. మైలుకు 

jp 

వైశాల్యము 

(స్రీలు 48,662; 

185 మంది. 

11. ఆసిఫాదాదు: వైశాల్యము 599.992 చ. మెళ్ళు; 

జనాభా 92,245; పురుషులు 46,599; (స్త్రీలు 45,646; 

జనసాం[దత (పతి చ. మెలుకు 111 మంది. 

పుణ్యక్షేత్రములు : ఈ జిల్లాలోని 88 పుణ్య ఊేత్రము 

లలో 62 హిందువులవి; 21 ముస్లిములవి ; 

బాదు తాలూకాలోని కేనలాపురము, కిన్వటు తాలూకా 

లోని మాహూరు |పసిద్ద పుణ్య త్మేతములు. 

రాష్ట్ర పునర్వివస్థిక రణ ఫలితముగా నాందేడు 

జిలా యందలి ముధోలు తాలూకాలోని ముధోలు, 

భెన్సా, కుబేర్ సర్కిళ్లు ఆదిలాబాదు జిల్లాలో కఠిసినపి, 

ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని బోధ్ తాలూకా, ఇస్తాపూరు 

సర్కిలు, కిన్వటు, రాజూరాతాలూ కాలు బొంబాయి 

రాష్ట్రములో చేర్చబడినవి. (1956) 

పర్వతములు : ఈ జిల్లాలో సవ్యో|ది ముఖ్యమైన 

పర్వతము. ఈ పర్వతము జిల్లాలో వాయవ్యమునుండి, 

ఆదిలా 
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ఆగ్నాయదిశకు 175 మైళ్ళు -వ్యాపించియున్నది. ఇది 

ాక చిన్న గుటలుకూడ కొన్ని తూర్పు భామున 
WS 
లోలో 

నదులు: ముఖ్యమైన నదులలో గోచావరి పేర్కొన 
దగినది. ఇది ఈ జిల్లాలో దజిణభఛాగమున (పవహిం చు 
చున్నది. ఆదిలాబాదుజిల్లా గోదావరీనడివలన దజిణమున 

నిజామాబాదునుండియు, కరింనగరం లోని కొంతభాగము 

నుండియు వేరగుచున్నది. పెనుగంగానది ఇంకొక ముఖ్య 
మెననది. ఇది ఈ జిల్లా పళ్చిమ, ఉత్తర సరిహడ్డులందు 

[ప్రవహించి వార్టాలో కలియుచున్న ది. వార్థా, [పాణ 

హిత నదులుకూడ ఈ జిల్లా ఈశాన్య పూర్వ సరివాద్ధు 

లం 

వన్లి, అలమూను, వంటి చిన్ననదులుకూడ కలవు. 

భూత త్ర కము : ఇచట భూగర్భ నిర్మాణమున పురాణ 

యుగమునకు సంబంధించిన పొరల పొషూణములు, 

సుల్ల వాయి, గోండ్వానా జాతులకుచెందిన రాళ్లు ఉన్నవి. 

ల [వవహించుచున్న వి, ఇవిగాక, వెద్దవాగు, కాపన 

తుల 

కవు, 

గోండ్వానా రాళ్ళ తరగతిలో తాల్చేరు, బరాకరు, 

కాంప్రీ, కేటమా వేరి, చికియాల తలములు, దకిణ అగ్ని 

శీలాత్మక ములు కూడి యున్నవి. 

అరణ్యములు : ఈ జిల్లాలో అధికభాగమున అరణ్య 

ములు వ్యాపించియున్న వి. ఈ అడవులలో బిలుగు, శేకు, 

మామిడి, చింత, బిజాసాల్ , వృక్షములు పెరుగును. ఈ 

అడవులందలి కొండ (పొంతములందు పులులు, చీరుత 

పులులు, ఎలుగుబంట్లు, సివంగులు, తో డేళ్ళు అడవి 

కుక్కలు, నివసించును. అడవుల మైదాన (థొంతము 

లందు ఎనుబోతులు, జింకలు తరచు కనుపించును. 

శీతోష్ణస్థితి: అరణ్యము అధికముగా నుండుటవలన 

జిల్లా వాతావరణము ఆరోగ్యకరముగా నుండదు. ఉష్ణో 

[గత మే నెలలో 105° F వరక్కు హెచ్చును. డినెంబరు 
నెలలో 56° F వరకు తగ్గిపోవును, ఇచట నగటు వర్ష 

పాతము సంవత్సరమునకు 41 అంగుళములు. 

ఖనిజములు : బలపపురాయి (1810), సున్నపురాయి, 

ఎజ్జలోవాము, చల్ప ఆదిలాబాదు తాలూకాలో గలవు. 

సిర్చూరు తాలూకాలోని రాజులగుట్ట కొండలలో సుద్ద 

రాయి, సున్నము లభించును. రాజూరా తాలూకాలోని 

శాస్తి, పూనా [గామములందు నేలబొగ్గు కలదు. 



ఆదిలాబాదుబిలా 
య 

1874.75 సంవత్సరములలో పరిశోధనాత్మక ఖననము 
కొంత జరిగినను, తరువాత కృషి లేకపోవుటచే సరియైన 

ఫలితము కలుగలేదు. శాస్తి [గామమున కి బొగ్గుగను 

లున్నవి. ఇచట గంధకముకూడ లభించును. 

జనాభా: ఈ జిల్లా మొత్తం జనాభా 1951 సంవత్సరపు 

లెక్కల ననుసరించి 9,02,522. ఇందు పురుషులు 

4,51,882; (స్రీలు 4,50,640; వీరిలో 7,89,417 

మంది [గామ పాంతములందును, 1,18,105 మంది నగర 

పాంతములందును నివసించుచున్నారు. 

కొండజాతులు : ఇచట ముఖ్యమైన కొండజాతి (ప్రజలు 

గోండులు. జిల్లామధ్యలో పర్వతాలలోను అడవులలోను 

నిండియున్న ఉట్నూరు, ఆసిఫాబాదుు, రాజూరా తాలూ 

కాలయందు ఈ గోండులు అధిక సంఖ్యాకులుగానున్నారు, 

ఈ జిల్లాలో వీరినం ఖ్య 

(పకారము 90,591. 

వృత్తులు : ఈ జిల్లాలో ముఖ్యవృ ర్తి వ్యవసాయము. 

ఈ వృ్తిచే 6,40,150 మంది జీవించుచున్నారు. ఇందు 

8,06,059 మంది సొంతభూములను సేద్య ముచేసి 

కొందురు. 1,25,842 మంది యితరుల పొలములను 

కాలుకు వ్యవసాయము చేయుదురు. 1,98,886 గురు 

వ్యవసాయకూలీలు, 9,918 మంది తమ భూములను 

కాలుకు ఇచ్చి ఆ ఆదాయముతో జీవించెదరు. 

వ్యవసాయేతర వృత్తులై న వ్యాపారము, రవాణా 

ఉదోోగాలుకూడ (ప్రజలకు జీవనాధారములుగా ఉన్నవి. 

వీనిలో వ్యాపారముచేసెడివారు. 24,195 మందియు, 

రవాణావృత్తులలో నున్నవారు 11,766 మందియు, 

ఉద్యోగములలో లికి,275 మందియు కలరు, 
విద్య: ఆదిలాబాదు జిల్లాను విద్యలో వెనుకబడిన 

దానినిగానే చెప్పవలెను. ఇచ్చటమొ త్రము జనాభాలో 
విద్యావంతులు చాచాపు నూటికి 5 గురు మాత్రమే. 

ఈ జిల్లాలోని 9,02,522 మందిలో అక్షరాన్యుల సంఖ్య 

51,168 మాత్రమే. ఈ జిల్లాలో 899 పొఠశాలలున్న వి. 

ఇందులో రి మాధ్యమిక పాఠశాలలు, లీ ఉన్నత పాఠ 

మిగత వి [పాథమిక పాఠశాలలు కలవు. 

(వాథమిక విద్యు నభ్యసిం చెడి మొత్తము జాలబాలికల 

సంఖ్య 22,654, 

1951 వ జనాభా లెక్కల 

శాలలు, 

వైద్యము: ఈ జిల్లాలో మొత్తము పదునాలుగు. 
వాద్య శాలలు కలవు. వీనిలో ఒకటి జిల్లా వైద్యశాల, 

అది పెద్దది. శేషించిన వాటిలో ఒకటి (పా జెక్టులకు 

సంబంధించినది. ఒకటి జైలుకు సంబంధించినది. శేపించి 

నవి అందరకు ఉపయోగించునవి. ఈ వై ద్యశాలలలో 
మొత్తం 24 మంది వైద్యులు పనిచేయుచున్నారు. ఇవి 
కాక యూనాని. వైద్యపద్ధతి [పకారము పనిచేయు 

వైద్యశాలలు మూడు, ఆయుర్వద చికిత్సాపద్ధతి ననున 

రీంచెడి వైద్యశాలలు మూడు కలవు, వీనిలో 7 గురు 

వై ద్యులు పనిచేయుచున్నారు. 

పంటలు : ఈ జిల్లాలో ఆవహోరమునకు పనికివచ్చు 

పంటలందు జొన్నపంట ముఖ్యమైనది. జిల్లా మొత్తము 

విస్తీర్ణములో 5,48,782 ఎకరములలో జొన్న సాగు 

చేయబడుచున్నది. దీని తరువాత 'పేర్కొనదగినది వరి 

పంట. 70,604 ఎకరములలో వరి సేద్యము జరుగు 
చున్నది. సజ్జ, గోధుమ, మొక్కజొన్నకూడ పండించుట 

కలదు, సెనగ, కంది, పెనర ఛాన్యములు కూడ ఈ జిల్లా 

. వ్యవసా యోత్పత్తులలో నున్నవి. 

వ్యాపారపు పంటలలో. ముఖ్యమైనది (పత్తి. ఈ 
జిల్లాలో మొత్తము 2,69,858 ఎకరములలో పత్తి 

వండించుట కలదు. లి4,119 బిళ్ల (ప్తి ఉత్పత్తి 

యగుచున్నది. ఇదిగాక 17,767 ఎకగములందు వేరు 

సెనగ; 15,479 ఎకరములలో ఆముదాలు వండు 

చున్నవి, ఆవాలు, నువ్వులు, చెరకు, పొగాకు ఇచట 

అ[ప ధాన మైన వ్యాపారపు పంటలు, 

ఈ జిల్లాలో [ప త్యేకముగా 

“వెర్కొనదగిన చేతిపరిశమలు లేవు. ఇచట సాలెవారు 
ముతక ధోవతులు, చీరలు స్థానికుల ఉపయో గార్థము 

తయారుచేయుదురు. ఇచట మొత్తము మగ్గముల సంఖ్య 

లి,2 57. రంగి లేజులు వ్యస్త్రములకు అద్దక ముపని చేయు 

దురు, వ్యవసాయ పరికరములను న్రానికులై న కమ్మరులు 

చేయుదురు. సిర్బూరులో చర్మముతో నీటితిత్తులు తయారు 
చేయుదురు. కొయ్యతోను, కలి చూర్లముతోను వివిధ 

వర్షములలో తయారుచేసెకి ఆటవస్తువులకు నిర్మల -చాల 

(పసిద్ధివహించినది. నిర్మలలో ఇనుపక త్తుల పరిళమ కూడ 

కలదు. 

గృహపర్మిశ్రమలు : 

684 



ఆదిలా బాదుజిల్లాలో వ్ యం[తశాలలున్నవ్, కార్మి 

కుల సంఖ్య 5096. ఇందు పురుషులు 4618 మంది, 

(ములు 485 మంది. 

ముఖ్య శ్థలయులు ౫; ముహూరు :. ఇది కిన్వటు తాలూ 

కాకు 80 మైళ్ళ దూరముననున్న చిన్న [గామము. 

ఇది పూర్వము దక్కను మహమ్మదీయ రాజులకు 

(పాంతీయ రాజధానిగా నుండెను, దీనీకి కొంతదూ రమున 

ముహూరు దుర్గము కలదు. (పాలతీయ విస్ణవములను 

అణచుటకు వచ్చిన ఫిరోజుపాహా బహమనీ నెల దినములు 

ఇచ్చట నివసించినట్లు ముస్లిము చరి[త కారుల కథనము 

కలదు. 

మాక్కరు: ఇది ఆదిలాబాదు తాలూకాలో నున్నది. 

ఇచ్చట ఒక పర్వత దుర్గము కలదు. ఈ దుర్గమున | ప్రాచిన 

మైన ఒక మసీదును, కొండ దిగువభాగమున పొండోలేనా 

అను దేవాలయమును ఉన్నది. 

నిర్మల : ఇది ఆదిలాబాదు జిల్లాలో చారిత్రక 

[పొముఖ్యము గల (ప్రదేశములలో అతి ముఖ్య మైనది. 

నిర్మల 158 న శళాబ్రపు ఉ_త్తరార్థమున మిర్హా ఇ(బాహిం 

జేగు జఫరుద్రాలా దీనిని స్వాధినపరచుకొనునంత వర కిది 

వఎలమరాజుల స్వాధీనములో నుంజెను. ఇచట గల 

కొండల దిగువభాగములందు (ఫంచి ఇంజనీర్లు నిర్మించిన 

కోట్రగోడ లున్నవి, 

రవాణా : ఈ జిల్లాతో రవాణా సౌకర్యములు చాల 

తక్కువగా నున్నవి. ఆసిఫొబాదునుండి బెల్లంప ల్లిగుండా 

మంచి ర్యాలకుపోయెొడి రోడ్డు 75 మైళ్ళ పొడవు కలదు. 

చిన్నూరునుండి పళ్చిమముగా రి4 మైళ్ళలో నున్న నిర 

లకు పోవుచాటలో ఇది కలియుచున్నది. . ఈ [తోవ 

గోదావరీనదికి సమానాంతరముగా ఉన్నది. నిర్మలనుండి 

ఆదిలాబాదుకు పోవు 50 మైళ్ళ రోడ్డు ఒకశు జిల్లా ముఖ్య 

నగరముతో కలిపెడి రహదారి. ఈ జిల్లాలో మొత్తము 

రోడ్ల పొడవు 806 మెళ్ళు. 

కాజీ పేటనుండి బల్హారుషాకు పోవు 3 లుమార్షము 

ఈ జిల్లాగుండా వెడలును. అయామార్గము తూర్పు 

వైపున పారిశ్రామిక . [పాంతములు, బొగ్గుగనులు, 

కాగితపు మిల్లులు కల |పదేశముల ననుసరించి పోవును. 

జిల్లా మధ్యభాగములోని పత్తి, జొన్న మొదలగు పంట 

ఆధునిక పాశ్చాత్య చిత్రకళ 

లను రవాణాచేయుటకు ముద్ ఖేడ్, ఆదిలాజాదు ఇనుప 

దారి ఈ మధ్యనే నిర్మింపబడినది. దీిపొడవు 101 మైళ్ళు. 

పట్టణములు : ఈ జిల్లాలో (1) నిర్మల, (2) ఆదిలా 

బాదు, (ల "బెల ౦వలి, (4) కొ తేట = కాగజునగరు, 
సథ cn par.) 

(క) మంచిర్యాల, (6) చిన్నూరు, (7 ఆసిఫొాచాడు, 

(8) కిన్వటు, (9) జోధ్, (10) నిర్పూరు, (11) 
రాజూ రా, (12) ల క్సెట్టి పేట, (18 ఖానాపూరు, 

అనునవి జనాభా లెక్క_ల|పకారము “పట్టణములు”గా 

వన్గకరింపబడినవి. 

భాషలు : ఈ జిల్లాలో అధిక నంభ్యాకులు తెలుగు 

మాతృభామగా కలవారు. ఇచట మొత్తము 64 భాషలు 

మాట్లా జడు జనులు ఉన్నారు. ముఖ్య మైన భామలు, 

వానిని మాట్లాడువారి సంఖ్యలు - ఇట్లుండును : 

(1) ఆంధ్రము 5,08,188. (2) మరాఠి 1,66,028 

(ల) ఉర్లు 55,449. (£) గోండి 90,204. (క) లంబాడి 

95,518. (6) కోలామి 8,825. (౧) హింది 8,986. 
(8) కోయ 2,975. (9) మార్వాడి 1,086. (10) గుజరాతి 

1,022. (11) ఇతర 54ఉ భాషలు 9,867. 

ఎం. కు. 

ఆధునిక పాశ్చాత్య చిత్రకళ :-పాచ్య పాశ్చాత్య 

నాగరకతా సమ్మేళనమువలన ఐరోపా దేశములో నొక 

నూతన కళావిర్భావము ఘటిల్లి న కారణముగా చిత్రకళా 

జగత్తునం దాకాలము బె జం .్రైన్ యుగము (Byzantine 

Period) అనుపేర వ్యవరింపబడెను. నాటినుండి నేటివరకు 

నిత్యనూతన రీతులతో నీకళ సెలయేరువలె (ప్రవహించు 

చునే యున్నది. ఈ బై జంశున్ యుగమునకు చెందిన 

కళా కారులు మహమ్మదీయ కళారీతుల ననుసరించక, 

విలక్షణమైన పద్దతుల నవలంబించియున్నారు. నాధా 

రణముగ ఈ యుగ (పారంభ కాలమునందు గాని, 

క్రై.స్తవళక ఆరంభ కాలమందు గాని, చి[త కారులపని, 

కవలము డ్రైన్సవాలయ కుడ్యముల నలంకరించుటు 

యందును, క్రైస్తవ మతసంబంధ ములగుగాథ లను చిత 

రూవమున చి తించుట యందును, మతనంబధములగు 

విషయములకు రూవవికానములను కల్పించుటయందును 

కేందీకరింపబడి యుండెను, ఈవిధముగ కె స్తవ మత 

సంబంధమగు విషయమునే (పథాన వస్తువుగ (గ్రహించి 



ఆధునిక పాశ్చాత్య చిత్రకళ 

నప్పటికిని, ఆ చిత కారు అవలంబించిన పద్దతిమా[తము 

మొదట పాల్లనిక్ 1012010) గను, రానురాను, 

సాం శేతికముగను ఖభావనాత్మకముగను పరిణమిం చినది. 

ఈ యుగమునకు శెందిన కళాకారుడు గుడి (చర్చికి 

సంబంధించిన కొన్ని నియమములకు లొంగవలని యుం 

డెను. ఈ నిబంధనలే, నియమములే కళయందు అపు 

రూపమున ఒక నూతనత్వ 'మేర్పడుటకు దారితీసినవి. ఈ 

కాలమునాటి కళాకారులు అనవసర విషయములను 

తొలగించి, (పథాన విషయము యొక్క లోతుల నరసి, 

కళను సృజనాత్మక ముగను, భావనాత్మక ముగను, సృజిం 

చుటయందే తమళక్తులను శేందీకరించిరి. 

18 వ శతాబ్దమునుండి దాదాపు 500 నంవత్సరముల 

కాలము ఒక గొప్ప [పవాహమువలె ఐరోపా చిత్రకళా 

వాన్తవీకత, శాస్త్రీయ పద్ధతుల (Scientific realism) 

వెపు పరుగెశ్తెను. ఈ 5 వందల సంవత్సరములలో, 

గయాటో (Giotto) మొదలు టర్నర్ (Turner) వరకు 

గల మధ్య కాలమున నున్న టిటియన్ (140%), టర్ 

(Pieter), పెద్ద (బూ ఘెల్ (Brughel the Elder), 30 

(బాంట్, స (Rembrants), కారట్ (Corot), శేనాల్లు 

(Reynolds), కాన్ స్టుల్ (Constable) మున్నగు (పసిద్ధ 

కథా కారులందరు అ నేక ఉపనదులవ లెవచ్చి ఈ పధానచి[త 

క ఖా (ప్రవాహమునకు నంపూర్ణత్వమును చేకూర్చిరి. ఈ 

1వ5ీవ శతాబ్దము తరువాత చిత్రము కివలము "దె మాన 

మునే ౧౪0 dimensional) చూపునదిగానుండు పద్ధతి 

యంతరించినది. ఇప్పుడు చితపటము (Painting) వన్తువు 

యొక “శీవలవరిమాణ పరిమితిని(00)668 in space)e కార 

వర్షనలనే కాక ఆయతనము (volume) ను తెలుపునదిగా 

కూడ బయలు వెడలినది. 1కి న శతాబ్దమునందలి సుప్రసిద్ధ 

చిత కారుడగు గియట్టో (Giotto) వలెనే 15 వ శళాబ్దము 

నందలి లియోనార్డ్ “ావిన్సీ (Leonards davinci) « అను 

కళాకారుడు, చిత కారుని దృష్టిని శా(స్త్రకారుని దృష్టి 

వథముతో మేళవించెను. ఈ అ ధ్యాయమునందు స్మరింప 

బడిన చిత కారులందరిలో టర్నర్ (Turner), కాన్ స్ట్రబుల్ 

(Constable) అనువారలిద్దరు విశేషముగా న్మరణీయులు. 

వారి చితకళారీతుల [పభావమునకు లోనై నవారు 
(ఫొన్సు దేశీయులు. వారి |1పభావమే |ఫాన్సుచేశీయ 

చిత్రకారుల ఛాయావాదము (impressionism) నకు 

పునాది యని చెప్పవచ్చును. 

19 వ 

శాస్త్రియ జాగ్భ తిని గుర్తించి, త|త్పభావ ఆ వేళ ములకు 

వళ్యుడు కాక ఉండలేక పోయెను. శెండవమారు ఐరోపా 

దేశీయ చిత్రకళా చరిత్రలో 

భణము, జయాత్సాహములు, కళాకారుని సమన్యలను 

తీర్చుటకు జాసట యై నిలిచెను. నిజమైన వాస్తవికతను 

సృజింపవలయు నన్నచో పరిశోధ నాగారపు పద్ధతులను 

(Laboratory methods) వినియోగించవలసిన యవసర 

మేర్చ ణెను. ఘనపదార్థములను (50114 006195) వెలుతురు 

శతాబ్ది అంత్యదినములలో కళాకారుడు 

శాస్త్రీయ పద్ధతుల విజృం 

మూలమున  చూపవచ్చునన్న సత్యమును (గహించి 

ఇాంయాపాదులు నవీన మైన శాస్త్రీయ సిద్దాంశముల 

సాహాయ్యమున, వర్ణద్భష్టి సంబంధ విషయమును 

(optic & colour) గహించినారు. వారు వర్షమును 

విచ్చిన్నకిరణాంతర్లత రేఖలుగను, అపసర్పణరళ్ళి వర్షము 

లుగను (04003 of spectrum) విభజించి, పాలెట్ (pallet) 

నుండి భూమిరంగులను బహిష్క_రించిరి, ఛాయా వాదుల 

కాలము వరకు చిత కారుడు వి శాంతిగ చిత శాల 

(Studio) యందు చితమును చి తించుచుం డెడు వాడు; 

ఆతనికి చితింపబోవు చిత్రము యొక్క ఆకారము. 

యొక్క పొందికయే (వధాన విషయముగ నుండెను. 

అంగిరమైన ఆకారమునకు (0m) వర్షమును అంగముగ 

గ్రహించి, దాని ఆకారపు పొందికయందే తన సర్వళ క్తు 

లను వినియోగించెడివాడు. తరువాత మోనో కోము 

(mono chrome) ను భూమికగ (Underpaint) (గహించి 

దానిమీద వర్చములను వేయుట చిత కారుల నం|పదాయ 

సిద్ధమైన పద్దతిగా నుండెను. ఈ విధమైన పద్ధతియందు 

చిత కారుడు తన వనిని రెండు భాగములుగా విభజింన 

వలసియుం జెను. మొదట తన శక్తిని చిితము యొక్క 
పొందిక యందును ఆయా స్థితులయొక్క 

రాగముల మేలు కలయిక (disposition of tones) 

యందును [శద్ధవహింపవలసియుం డెను. ఈ కూర్చు తనకు 

తృప్తికలిగించిన తరువాత ఆతడు తగిన వర్ష ములను 

చితించుటకు పూనుకొనువాడు. భాయాచాదమునకు 

పూర్వము వెలసిన (పసిద్ధ చిత్రకళా ఖండములన్ని యు 
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నీపద్ధతివె చిత్రింపబడిన వె. కాని ఛాయాచాదుల యుగము 

నందలి చిత కారులు అనుక్షణము చం చల మైన వెలుతురు 

యొక్క ఫలితములను నహితము రాబట్టుటకు (ప్రయ 

త్నించిరి. ఈ విధమైన |పయత్నము సిద్ధింపవలయునన్న వో 

చిత కారుడు మోనో[కోము (Monochrome) భూమిక 

యొక్క అవసరములేక యే వర్షమును సూటిగా ఫలకము 

(Canvas) నందు ఉపయోగింపవలయును. ఇది నులభరీతి 

కాదు. ఇది తాను చితించువిషయము యొక్క పరిపూర్ణ 

జ్ఞనమునుబొంది, మనస్సునందు భావించి, సిద్ధహాస్తు డైన 

చిత కారుడు చేయగలిగిన పద్ధతి. భాయాచాదులు 

వర్ణ ములను ఇతర భూమికల సపోయము లేక వాడుటయే 

కాక, సాధ్యమైనంతవరకు మి[శమములుకాని (Pure) 

వర్ష ములచే వాడిరి. పనుపు, నీలవర్షముల కలయిక వలన 

ఆకుపచ్చ వర్ల మేర్చడినప్పటికి మిశ్రమవర్షము, "రెండు 

రంగుల [పకాశమును (Brilliance) పతనము చేయుచున్న 

దను జ్ఞానము కలిగినవా రీపద్ధతి నవలంబించిరి. ఈవిధ 

మెన విలక్షణ పద్ధతుల నవలంబించుటవలన ఫలితములు 

విజయవంతములుగా నుండి చీత్రమునకొక యపురూప 

మైన సౌందర్యము నిచ్చినవి. ఈ పద్దతివలన చిత్రము 

కేవల ఘనపచార్గము యొక్క వస్తురూవము చి|తించుట 

యేగాక ఆ వస్తువు నావరించియున్న వాతావరణమును 

గూడ వ్య క్రి కరింపగలిగినది, ఈ యుగమునకు చెందిన 

చిత కారులలో (పసిద్ధి కిదివహించిన చారు మా నెట్ (Manet) 

రినొయిర్ Renoir} డిగాస్ (Deg25) అనువారలు గత 

ర్ శళాబ్దముల నుండి వాస్తవికతను సృజించుటకు చేసిన 

కృపి. పిరిశాలములో ఫలవంత మెనది. 

ఛాయావాదము పరివూర్ణముగ వికసించి, తన గమ్య 

స్థానమును చేరకపూర్వమే కొందరు కళాకారులు నూతన 

పద్ధతుల ననునరించుటకు [ప్రయత్నించిరి. ఆ [పయత్నమేె 

పోస్టు ఇ౦[పెష నిజం (Postimpressionism) అను 

సిహ్రాంతము పేర -వెలసినది. ఈ విధమైన నూతన సిర్ధాంత 

మును కళా జగత్తున |పవేశ వెట్టుటలో తోడ్చడినది 

క్యా మెరా (Camera) యొక్క [ప్రభావ ఫలిత ముల్రై 

యున్న వి, 

ధించిన చిత [పదర్శనము లండన్లో జరిగిన సందర్భమున 

రోగర్ ఛు 9 (Roger Fry) అనునాతడు-It w3$ 2 new 

ఈ పోస్టు ఇ౦(_పెషనిజం అను దానికి సంబం 
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movement in Art, a movement which was the 

more disconcerting in that it was no more varti- 

ation upon accepted themes but implied a re- 

consideration of the very purpose and aim as well 

as the method of plastic art. It was not surpris- 

ing, therefore, that a public which had come to 

admire above every thing ina picture the skill 

with which the artist produced illusion should 

have resented an art in which such skill was 

completely subordinated to the direet expression 

of feeling.” అని వ్యక్తపరచిరి. ఈ నూతన సిద్ధాంతము 

నంగికరించి సాధించినవారు సోరట్ (ఏలు, పాల్ 

సై నాక్ (Paulsignac) అనువారలై ఉన్నారు. ఈవిధ 

ముగ చిత్రకళ శిఖ రస్థానమునందినది. ఈ రోజులలో 

చిత కారునకు ఆకారము (Form) అంత [పథాన మైనదిగా 

కాకుం డెను. చిత మునకు పరిపూర్షత్వము |పసాదించుటలో 

నొకవేళ ఆకారమును విరూపముచేయవలసిన యవసర 

మేర్చడినచో చిత్రకారు డావిధముగనే చేయుచుండెను. 

దాచాపు ఈకాలమునందే ఛాయావాద. రీతులందు 

విర క్రి పొందిన ముగ్గురు ఆచార్య (శేష్టులు విభిన్న దృక్పథ 

ములతో మూడు నూతన విధానములకు చారికీసిరి. వీరు 

పాల్ గాగిన్, వాంగోఘ్, సిజానె అనువారు. సాధారణ 

ముగా ఉది కృ స్వభావుడైన వాంగోఘ్ యొక్క చ్మితము 

లందు వర్ణముల విజృంభణము అధికముగా కానవచ్చును. 

కాని అతడుమా[తము తుదివరకు ఛాయావాద సిధ్ధాంత 

ములనే యనుసరించెను. (పాచీనాలం కారిక పద్ధతి ననున 

రించిన గాగిన్ అనువానివళె సిజాన్ అనునాతడు ఛాయా 

వాదపద్ధతులకు పూర్తి రగ తిలోదకములను వదలలేదు. 

అతడు 'అవసరమైనళో తాను [పతిపాదింపబోవు నూతన 

సిద్ధాంత ములయందు భాయా వాదము యొక్క 

సావోయ్యము నైతము స్వీకరించి తన వ్య క్కిత్వమును 

కాపాడుకొనెను. చితకళ ఉదాత్త మైన కళయని ఎంచు 

కేశములన్నింటియందును సిజానె అను చిత్రకారుని పేరు 

క్రీ ర్థింపబడుచున్నది. అతడు తాను స్వయముగ (Abstract) 

చిత్రకళా కారుడు కాకపోయినను రాబోవు శకములో 

వర్ధి ల్రిగల (Abstract) చిత కారులకు ఆచార్య (పాయు 
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డయినాడు, అతని [పయత్న మంతయు ఎదుటనున్న. 

_ దృళ్యమునకు నంపూర్ణమై శాశ్వతమైన లక్షణము 
(Characteristic నాపాదించుటయందే లగ్నమై 

యుండెను. అతడే ఒక పర్యాయము నేను (పకృతిని 

యథారూపమున చి తించుటకు పూనుకొనలేదు. కాని 

దాని (పతినిధిరూపమును జూపి నాను- అని అనెనట. అతడు 

తనకు కలిగిన (మూడవ) పరిమాణ విషయకమయిన 

అనుభూతిని, చి(త్రము యొ క్క లోతును, (depth) 

చిత ఫలకమునందు తార్కిక దృష్టిని పునర్నిర్శి 

తము గావించుటకు పూనుకొనెను. సాధారణముగ 

శాస్ర దృష్టిచే నావృతమైన వస్తువుల ఆకార |ప్రాతిపదిక 
లన్నియు, శంకు, స్తూపము, గోళము. వీటి యొక్క 

ఆకారములోనుండునన్న సత్యము నాతడు పునః (పతి 

స్టిత మొనర్చెను. అతడు ఆ రేఖాగణిత సంబంధములగు 

ఆకృతులన్నియు (plane by plane) విధానములో నమర్చి 

తగిన రంగులతో సం శేపముగను, [పస్ఫుటముగను చూప 

గలిగాను. అతని సమశాలిక క్రళొశకారులు, విమర్శకులు 

అందరు, అతనికళ నిపుణమైనది కాదనియు, విశాన హీన 

మెనదనియు విమర్శిం చిరి. అయినను అతడు నరకుగొనక 

సమ కాలిక భావముల శెదురీది తన సిద్ధాంత మునకు 

రూపురేఖల నొసగి ఘనాత్మకత (cubism) అని [పపంచ 

ములో పఖ్యాతినొందిన సిధ్ధాంత విషయమున గురు 

కీళము నధిష్టించెను. 

ఇఛఇాయావాదముకంశు ఘనాత్మకత (cubism) అను 

సిధాంతము యొక్క జీవనపరిమితి చాల స్వల్పమనిరమే 

చెప్పవచ్చును. సిజానె అనునాతనికి సమకాలికుడై న 

గాగిన్ అనునతడు (పతిపాదించిన (పాచీనాలం కారిక 

పద్ధతి ననుసరించినవాడు మతిసే అను చిత్రకారుడు. తన 

భావములను వ్య క్తీకరించుటకు తోడ్పడు వివిధాంశము 

లను చిత్రకారుడు సాలంకారముగ కూర్చు కళయే 

చితరచన యని అతడు భావించెను, అతని అనుయాయి 

వర్గమునే ఫావులు లేక ఆటవికులు అని పిలిచిరి. ఈ 

ఫావుల నంచలనమీ శకమునందు [పారంభించి చాచాపు 

1914 సం, నాటి (పథమ (పపంచ సం[గామము వరకు 

సాగాను. ఈరీతియందు (పసిద్దులయిన చిత కారులు 

వ్లూమింకు, డిరాయిన్, రౌొనాల్టు అనువారలు. ఈఫావుల 

వలె పీళ, బోన్నార్డు ఎడునాడ్డు, విల్లార్జు అనువారు 

ఉదిక్త విధానము ననుసరింవక (పశాంత విధానషముకు 

చేపట్టిరి. వీరిని ఇంటినిస్టీస్ (90015689) అందురు, 

తరువాత, చి తలేఖనము యొర్ట దృక్పథ ములు రూడ 

నేకీభ వింపబడ వలయునను 

[పయత్న ములు గావింపబడినవి. ఆయత్నముల ఫలితమే 

ప్యూచరిస్టు (Futurist) నంచలనము. 1909 వ సంన 

మారి నెట్టు అనునాతడు వ్యూ చరిస్టు సిద్ధాంత ములను 

రాజకీయ సిద్గాంతములతో మేళవించెను. మారినెట్టు, 
సెవరీని, అనువారు తమ చి తములలో చాలభాగము 
యం[తముల యొక్క శక్తుల నధికతరముగ కనబరచుట 

యందును, అతి త్వరితగమనముగల మోటారు ధ్వనికి 

సాంకేతిక చిహ్నములను కల్పించుటయందును, విన్హవము 
చేత నుద్రిక్తమయిన భావములను [పదర్శించుటయందును, 
(కద్ధ వహించినట్లు కానవచ్చును. ఐరోపా రాజకీయములు 
ముఖ్యముగా మస్ఫోలినీ కాలమునాటి రాజ్యాంగ విధా 

నములు, ఆనాటి చిత్రకళకు సామగిగా (గహింపబడి 

నట్లు తెలియుచున్నది. ఈ విధానము ఆనాటి (ఫెంచి 

రాజకీయ దృక్పథ ములతో 

చితలేననము వై అధిక్మవభావము కలిగించెను. 

ఫ్యూచరినుల యొక్క [ప్రయోగములు Shock tactics 

చితకారుల రచనా విధానమునకు తోడువడునట్లుగా 

అను నవీన 

(ఖాన్సునందు జన్మీంపక జ్యూరిచ్ నందు తలయె త్తినది. 

దాని [(పముఖానుయాయి దేశములు జర్మనీ, రుమేనియా 

అనునవి, ఇంతవరకుగల నియమముల. నుల్ల ంఘీంచుట, 

పవిధమయిన లక్షణమునకు లొంగకపోవుట అనునవియే 

ఈ సిద్ధాంతము యొక్క [వధా నాశయములు, కేవలము 

చితకళయందేకాక సాహిత్యమునందును, రాజకీయము 

లందును, తుదకు జీవితమందుకూడ వ నియమముచేతను 

వ్య క్రి బంధింప బడకూడదని యే వారి భావము. 

పద్ధతులను తిరస్కరించుట, జనసమ్మతినొందిన అన్ని విలువ 

లను ధ్యంసముచేయుట, సృష్టి నిర్మాణము తదర్థమే 

(స్వాభావిక మే) అనుట, సృష్టి నిర్మాణ కళయందు అరి 

(పకృతి) స్వయముగ నాశనమొందుట” అను సిద్ధాంత 

ములను వారు ఉద్దాటిం చిరి. ఈ సంచలనము 1918 

ఠి (పపంచ యుద్ధ ఫలితములగు నిరాళ, నిస్పృవాః 

(గహింపబడినవి, “డాడిజంి సిద్ధాంతము 

“అన్నీ 
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[పతీకారవాంఛ అనువాటివలన (ప్రభవించిన దని చెప్ప 

వచ్చును. | 

తరువాత [‘ ంుసరు (ఫైండు అనువాని సిద్ధాంత ముల 

నాధారముగ శేసికొని అతివా న్తవికత (5301021309) 

'అను నూతన విధాన మొకటి చిత్రకళయందు |ప్రవేళ 

"పెట్టబడెను. ఈ సిద్ధాంత మీ సామాన్య జా|గజ్జగత్తునకు 

సంబంధించినది కాదు. ఇది మానవుని స్వప్నావస్థకును, 

స్పృహారహిత స్థితికిని సంబంధించినది. మానవుని మనస్సు 

అతార్కికముగ పరి భమించినప్పటికిని అది యిట్టిస్థితిలో 

జా(గదవన్థయందు కంకు విశాలముగను, సత్యముగను, 

[(వన్ఫుటముగను కనబడునని వాదించి చి తో పేతమయిన 

[పదర్శనము మూలమున (pictorial representation) దీని 

సిద్ధాంతమును వ్య క్తీకరించిరి, ఈ సిర్థాంతమునకు నంబం 

ధించిన చిత కారులగు చిరికో, మార్, చేగల్ అను 

వారల చిత్రములందు సంభావ్యము అనం భావ్యముగ 

గన్ప్చట్టుట, కొన్నియాకారములు (Figures) గాలియందు 

శేలిపోవుట మున్నగువాటిని కవితా సౌందర్యముతో 

ఆకర్ష ణీయమయిన పద్ధతితో (66318080) ను రచనా 

కాళల్యముతో (draughtsmanships) ను చి క్రించుట 

గోచరించును. 

ఆధునిక చి|క్రికారు లందరిలోను తలమానికముగా 

ఎన్నత గిన వాడును, సృజనాత్మకుడును, స్వతం[తుడును 

అయిన పికాసో అనువానిని (ప త్యేకముగ స్మరింపక 

చితక ళా పరమర్శము పూ ర్తి కాజాలదు. వీశాలద్భక్ప 

థము కల ఇతని చితక ళారంగము బాల ఖిన్నము విపు 

లము నై నధ. ఈ యుగములో తలసూపిన అధికసంఖ్య 

గల (పాయోగిక (experimental) చిత్రకళా ఖండము 

లకు కారణభూతుడు అతడే. అతని చేరు ‘Abstract 

చితకళతో సంబంధముకల'చి యున్నప్పటికిని, వాని 

చరిత్రము తమ కాలమందలి ఫురోగమించుచున్న కళ 

యొక్క ముందడుగు. “His history is very much the 

record of the Forward Art movement in our time” 

అని విమర్శకులు అభిప్రాయపడిరి. ప్రతిభావంతుడైన 

ఇతడొక్షా క్ర అపురూవమైన చితమును ఒకక శాఖకు 

చిహ్నముగా వెలయించి తన నమ కాలిక చిత కారులును, 

సాధారణ (పజలును అత్యాళ్చ ర్యపడునట్లు చేసినాడు, 
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ఆధునిక భారతియ చిత్రకళారితులు 

అతని (పథమ చితమునందు రావేలును, “ఆకా 

అను చిత్రమునందు పాత్ర చిత్రణ విధానమును “సమ్మె 

సాల్ళార్ ” అను చితమునందును కొంతవరకు ఛాయా 

వాదరీతులును కొంతవరకు మనకు గోచరించును. ఇదియే 

అతని [పథమదశ (blUe period) యొక్క |పారంభము. . 

తరువాత నతడు నీగోశిల్పము లందలి స్వతంత్ర భావ 

మును, కళాసౌంద ర్యమును, కని వాటి (ప భావమునకు 

లోనయ్యెను. “విలేజి-పెన్ జ చరాగోనే అను చిత్రము 

నందు 'సిజానె యొక్క రచనా సంపదాయమును 

అనుకరిం చెను. తరువాత (పెఢదశ (Rose period) 

[పారంభమయ్యొను. ఇందు నర్కన్ (ప్రదర్శకుల జీవిక 

మును, హౌశెలిక్విన్సు యొక్కయు, ఎకో జాట్భు 

యొక్కయు జీవితముల నితివృత్తములుగా గొనినాడు. 

ఇందు పికాసో “బ్లూ పిరియడ్” నందుకంశు పరిపూర్ణత 

నొందెను. అతడు ఫ్యూచరిజమునుమా(శము ఆనూదింప 

లేదు. తిరిగి అతడు తనదృష్టిని |పదర్శనాత్మక చిత్రకళా 

సం[పచాయమునుండి నురలించి (పాచిన సంప్రదాయము 

లకు సులభరీతిలో మెరుగులను దిజ్రైను. ెర్నీస్ ఎఫా 

యిజన్ బోర్దు డిలామేర్ అను చితమునందు అతి 

వా స్హవికత (surrealism) పునరుద్భవించినది. అనంత 

మైన నూతన రీతులతో వివిధ గంగములలో వివారింపగల 

ఈ దతుని అనంతళ కులకు ఆధునిక కళాశకారులిందరు 

జోవోరు లర్పింపవలసిన బే. 

ఆధునికులలో పాలకీ పాల్నాష్, రాబర్ట్సు, 

కిస్టఫర్ వుడ్, చెన్ నికల్సన్, రో|డ్రిగో, మొయనిహారిన్, 

మాథోస్మిక్, వింఢాం మున్నగువారలందరు (పాచినా 

చార్యుల పద్దతుల ననుసరించి తమకు రుచించిన మార్గ 

మును సాధించిరి. ఈ విధముగ ఆధునిక చిత్రకళా 

(ప్రవాహము నిలుకడలేక నూతనమార్షముల సంతరించు 

కొనుచు (పవహించుచునే యున్నది. 
పి టి. ఆర్. 

ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళారీతులు ఫు "భార 

తీయ చి[తకళా చరి తలో ఆధునికయుగను అందును 

స్వాతం [త్య పొ్తి తరువాత గడచిన కాలము చాల సార 

వంతమైనది. వ్యక్తిగత (పతిభల సవివర పరిశీలనకు పూను 

కొనుటకుముందు ఒక సర్వంకష నమీతచేయుట అవళ్య 



ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళారీతులు 

క_ర్తవ్యమై యున్నది. అట్లు చేయనిచో కళా[పచలన 

విధానమును సరియైన సాంఘిక సందర్భములో మనము 

[గహి ౦పజాలము: 

అజం తా [పథమ కుడ్య చిత్రములతో "రెండు వేల 

సంవత్సరముల పూర్యమునుండి వచ్చుచున్న భారతీయ 

చితకళా నం[ప్రదాయము హిందూ దేశమున క్రీ, శ. 19 న 

శతాబ్ది యంత మునకు అవసానదళ పొందినది. 

చిత్రకళా సంప్రదాయము యొక్క చరమ వికాసము 

హిమాచల [పదెళమునందలి చారిత్రకమైన (తిగర్తమున 

(మూడు లోయలలో) [పత్యకుమైనది. హిమాలయ పాద 

ములందలి మైదానముల నానుకొని రాజపు[త వర్గము 

లచే స్టాపిం పబడిన ఈ మూడు చిన్న రాజ్యములలో రాజ 

స్థాన చిత్రకళా సంప్రదాయాదర్శ్భము పర్వత వాయు 

నై_ర్మల్యము యొక్కయు, కొండ నెలయెరుల స్వచ్చత 

మొక్కాయు అంశములను పుణికి పుచ్చుకొనుటచే మరింత 

సుందర మె ఒప్పారినది. కం|గా, బసోహ్లి, సుకేత, మంజి, 

చంబ మున్నగు |ప్రదేశములందలి. చిత్రకళ పోవకుల 

సంఖ్య తగ్గుటచే [క్రమముగా నన్నగిళ్లైను 1905 లో 

కలిగిన ధర్మశాలలోని భూకంపము ఈ మండలము నందలి 

కళకు స్వరూప ధ్వంసము కావించెను. 

పాశ్చాత్య సంప్రదాయ (పభావితమును, భూసన్యా 

ముల చి(తించు సం[పదాయముతో కూడినదియు అగు 

ఒక సంకీర్ణ చిత్రకళా పద్ధతి భారతదేశమునందలి కొన్ని 

(పదేశములలో కొంచెముకొంచెముగా సాగుచుంణెను. 

లక్నో పాట్నాలయందును, దక&ణమున మెసూరునందును 

దతతతోకూడిన చిత్రకళ నిర్వహింపబడుచుం డెను. కాని 

పహరి చితకళయందలి రనవత్తరమును ఆల్మీయాంళ 

భూయిష్టమునై న పద్ధతియొక్క- జాడకూడ కనిపించుట 

లేదు, 

కీ. శ. 1854లో వై దేశిక సంస్కృతి [ప్రభావముచే 

కలకతా కళాపాఠశాల (Calcutta School of Arts) 

ఆరంభమాయెను. ఈ పాఠశాల (బిటనును ఆదర్శముగా 

(గ్రహించెను. ఈ యుగమున బిటిమ్ వారికళ అనావశ్యక 

వివరములతో కూడిన భారవ_త్త్వ్రమునకును, వైజ్ఞానిక 

మైన ఉదా._త్తతకును గల భేదమును వివేచింపలేక మి క్లిలి 
హీనస్థితిలో ఉండుటచే అ పరిస్థితి మిక్కిలి విషాదకర 
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ముగా వరిణమించెను. అపవీ తాదర్శములు ఆంగ్లేయ 

కళను తద్ద్వారా భారత దేశమునందలి  కళాశిక్షణమును 

మలినీకరించుట నంభవించెను. 

ఈ పద్దతికి చెందిన మధ్యరకపు (పతిభగల పలువురు 

వ్యక్తులలో పరిమిత రంగముననే ఐనను స్థిరమైన సిద్ధి 

నొం దెనని చెప్పుటకు తగినవా డొక్కుడున్నాడు, అతడు 

రవివర్మ. వంగ బేశ మునందలి పునరుద్ధరణ కాలమునకు 

చెందిన కళాళారులును, తరువాతి యుగమునకు చెందిన 

ఆధునికులును పెక్కు కారణములచే అతనిని లాఘవ 

ముతో పరికించుచుందురు. కాని రవివర్మ చిత లేఖనము 

నందలి గౌరవమును నిల్పెననుట మాతము య థార్థము, 

ఆధునిక యువకులం దిది (వ ధఛానలతణముగా కనిపింపదు. 

ఆతడు తన చితముల అమ్మకము ద్భష్టీయం దిడుకొను 

టచే కేవల వండితాదరమునశే యధిక మైన (వాధాన్య 

మిచ్చి యుండలేదు. ఆతడు పురాణములందలి అనంఖ్యా 

కములైన కథలశే చితరూపము నొనం గెననుట నిజమే. 

కాని అవి లేఖన (చిత్రణ) వర్షన విషయములందు మిక్కిలి 

దతతతో నిర్వహింపబడినవి. ఆతని చితములందలి సార 

న్వతాశయత్వముమాట యెట్లున్నను అందలి పరిపూర్ణ 

మైన నిన్టమ్మాతము తరువాతి వారికి ఆదర్శముకాదగి 

యున్నది. 

భారత బేశమునందలి ఆంగ్లేయుల బలవ త్తరమయిన 

సామాజ్యవర్దన విధానమునడుమ వై _చేశికా[క్రమణము 

వలన దేశీయ సంస్కృతికి కలిగిన హోనికి ఇద్దరు ఆంగ్ల 

యులు పరివారము చేకూర్చిరనుట మిక్కిలి ఆశ్వాన 

దాయకముగా ఉండును. వీరు కర్టను [పభువు, ఇ. బీ. 

వోవెల్ అనువారు. కర్ణను (పభువు ఈ 'దేశమునందలి ' 

వాస్తుశిల్పముల గొప్ప సంవదాయమునకు అలరి, వాటి 

_రమణమునక్షై చట్టములు కావించెను. భారతీయ కళా 

కారులకు అమూల్యమును వై విధ్యముతో కూడినదియు 
అగు సొంత సంప్రదాయము ఉండగా వారిని వై చేశికా 

దర్శమును అనుకరింప (పోత్సహించుట వ్యర్థమును, 

విషాదకరమును అని కలకత్తా కళా పాఠశాల కధ్యతు 
డన .వోవెల్ గుర్తించెను. అందుచే కళావిషయమున 

పొందబడిన సాంప్రదాయిక సిద్ధుల పరిశీలనము ఒనరింప 

వలెనని ఆతడు వాదించెను, విదేశములందు డాక్టరు 



ఆనందకుమార స్వామిగారు “పునరుజ్టీవననము” నందలి 

తా_త్హ్వికాశయములను వివరించి, అంతర్జాతీయ (వజలకు 

అతి దతతతో విశదపరచిరి. ఈ పునరుజ్ఞ జీవన దృక్పథము 

నకు విలువ కట్టునప్పుడు చరి(త్రజ్ఞుడు లోతైన దాని 

సాంఘీక మూలములను విస్మరింపరాదు. 

భారతదేశమున డాక్టరు 

అవనీం[దనాథ అాకూరుగారి 

యు వక 

లువురు 

నాయకత్వమున 

ఇ 
0) కళాకారులు 

అజంతా కళను మొగలాయి 

రాజపు[త కళాఖండములను 

నిశితముగా పరిశీలింప నుద్యు 

కలై హోవెల్ గారి వాదము 

అను సార్థక 'మొనరించిరి. 

చితక శా పునరుబ్జీవనము ఈ 

విధముగా ఆరంభింపబడెను. 

సంస్కృతి విజయముగా 

పరిణమింపనున్న రాజకీయ 

విజయముచే (పతిహతులైన 

పునరుజ్జీవన యుగమునందలి 

కళాకారులు భారత చరిత 

యందలి మవహాోయుగముల 

నుండి అనవద్య మైన ఆవేళ 

మును (గ్రహింప అన్వేషించి 

రనుటలో ఆశళ్చర్యములేదు. 

సునరుజ్జీవన కాలమునందలి కళాకారులు యథాస్థీత 

చితణవిధానము, రూపనాద్భుళ్య నిర్వహణము మున్నగు 

పాశ్చాత్యుల విలువలను విసర్జించి కాల్పనిక మును (10౭110) 

(పబోధాత్మక మును (Evocative) అగు పద్ధతిని అవలం 

వించిరి. రచనా విధానమునకూడ వారు యూరపునందలి 

క్రై లవర్ష చిత్రణమును విడిచి నీటిరంగుల వైపునకు మర 

లిరి. ఈ తిరుగుబాటు కేవలము పాళ్చాత్యపద్ధతి కే కాని 

సర్వవై దేశిక [పభావములకును గాదు. వలయన చై నా 

జపానుదేశములందలి చితక ళావిధానములు నిశితముగా 

పరిశీలింపబడెను. పునరుజ్జీవన యుగమునందలి రేఖా 

విన్యాస లేఖన విధానము కొంతవరకు చైనా చిత 

అభనీం[దనాథరాటాదు 

ఆధునిక భారతీయ చిత్రకకోద్యమ నిర్మాత 
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ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళారీతులు 

క ళావిభానమునుండి [(గహింపబడినదని నియు, 

మును సమీకృత సే సౌందర్యమును సంపాదించుటకై పలు 

మార్చు వొాళనముచెయు విధానమున జపాను [పథావము 

గోచరించుచున్నదనియు చెప్పవచ్చును. 

వారి తీవ మనః[పవృ_్తి దాని చారిత్రక నమర్షన 

ముతో అంతరించిపోయెను. 

కాని ఈ పునరుజ్జీవన విధా 

నము నుండియే భారల ల 

మునం దంతటను కళను 

రుష్టేవింప జేయుళ క్రి 

యుం జెనని కళాచారితకుడు 

కృతజ్ఞతతో తప్పక స్మరింప 

వలసి యున్నది. ఈ ఉప 

డ మందలి కళాపాళశాల 

లన్నిటికిని ఉపాధ్యాయులను 

సమకూర్చిన “*వృద్దకులపతి” 
అదియే. 

ఆధునిక భారతీయ చిత్ర 

కారులలో -|[పథముడు అవ 

నీం[దనాథ శాకూరు. అ చే 

ఆతని గొప్పతన మునకును 

కారణము. ఆతడు. నిర్జీవ 

స౦ంప్రదాయముల తో 

కుష్కించి పోయిన ఢి, 

'పాట్నావిధానముల అమితా 

లంక రణపద్ద తిని విడిచి, చైనా జపాను విధభానములందును, 

పాళ్చాత్యక ళయందునుగల లతణ పరత్వము, అపరిపక్వ 

దృష్టి అనువానినుండి మరలిపోజూ లను. డా. అవనీం[దనాథ 

శాకూరు [పాచీన మధ్య కాలములందలి భారతీయ కళా 

విధానములందలి పద్ధతిని, సిద్ధాంతములను కొనసాగించె 

ననుట సరియైనది కాకపోవచ్చును. ఒక. కొత్త త్ర సమన్యయ 

విధానమును కనుగొని నిజ పామాణికత్వమును గ్చూ 

పించుట ఆతడు చేసిన ఘనకార్యము. ఆ విధానము 

[పమాణభూతమై భారతదేశ మునందలి లఘుచిత్రకళా 

విధానము (మినియేచరు) లోని మార్గ్లవమును, జపానీ 

యుల చిత్రకళా విధానమునకు చెందిన సంపన్న శిల్ప 

జ్య ఆగ న ర 
కునరింలు 



ఆధునీక భారతీయ చిత్రకళారీతులు 

కళా వైభవమును తనలో ఇముడ్చుకొని పాళ్చాత్య 

లావణిక రచనా విధానమునకు చెందిన నియమములచే 

నమీకరింపబడి యున్నది. అవనీం[దనాథ తాకూరు క్రభా 

చార్య వర్యుడు. ఆతడు కళాఖండము లను సృజించిన 

మవోవ్య క్తి 

అవనీం|దుడు వ పలువురు శిష్యులను నుశితితుల నొన 

రించెను. వారాచార్యుని జ్ఞానజో స్థితిని భారత దేశమం 

దన్ని వై పులను వెలయశేసిరి. వీరిలో న|గోసరుడయిన 

నందలాల్ బోను శాంతినిశేతనములోని కళాభవనమున 

శిక్షకుడ య్యెను. అసితకుమార వోల్చారు లక్నో కళాపాఠ 

శాలకు అధ్యమడయ్యెను. న సమ శేందనాథగు ప్ర వ లాహోరు 

కళాపాఠశాల కరిగిను. వేంకటప్ప మైసూరులో బోధకు 

డయ్యెను. శై_లేం[దనాథుడే జయపురమునకు వెళ్లెను. 

సర్దారు ఉకిల్ ఢిల్లీలో నెలకొనెను. (పమోదకుమార 

ఛటర్జీ మచిలీ పట్టణమునందలి జాతీయకళాశాలలో వని 

చేసెను. శేవీప్రసాదరాయ చాధరి మదరాను 

శాలను నడిపెను. పులిన బేవోరి దత్తు బాల్యావస్థయం 

దున్న బొంబాయిలోని కళను ెంపొందించెను. ముకుళ 

చందుజే కలకత్తా పాఠళాలను నిర్వహించెను. ముకుళ 

చందుని తరువాత కలకత్తా కళాపాఠ శాలను నడపిన 

3మేం[నాథ చక్రవర్తి డా, నందలాల్ బోసుగారి యొడ్డ 

పరిపూర్ణ శిక్షణము పొందుటకు పూర్వము డా. ఠాకూరు 

గారి యొద్ద కళలో |పాథమిక శికణము పొంది ఉం డెను, 

ఈ విధముగా సమశాలిక భారతీయ చిత్రకళ మూలము 

లంచేన సుళిక్షితము కావింపబజెను, వర్ణిష్టువయిన అనంతర 

చితక కౌ కారసంతతి వంగచేశమునందలి [కొ త్త "ఉద్యమ 

మునకు సంబంధించిన [పోదిచేయ 

బడినది. 

వంగదేశము పూర్వసంపదాయమును జీర్ణించుకొన 

వలసిన ఆవశ్యకమును. నొక్కి చెప్పుచుండగా  విచేశము 

లతో న ంపర్మ్క- ముకల ేవుపట్టణమున సాధారణముగా 

కనబడు విశ్వా స్మీయశాంశములకు (Cosmopolitan 

elements) సంతత స్థానమైన బొంబాయి విశాలతరమైన 

పద్ధతియు, విధానమును ' కావలె నని. వాదించెను. 

బొంబాయి కళా పాఠశాలాధికారులు కళ స్వయంపోమష 

ముగా ఉండజాలదనియు, అది. [పజల పోవణముపై 
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నృత్యము _ వినాయక వునూజీ 

ఆధారవడి ఉండవ లెననీయు నూచిం చీరి. పోవకులందరును 

తమకు కావలసిన కళాఖండములు అన్నియు పునరుజ్జీవన 

పద్ధతినే చితింపబడవ లెనని -కాండ&ంపరు. అక్కే చిత్రకళ 

నేర్చిన అభ్యాసకులు అందరును జాళన విధాన మున లెన్సగా. 

చి[తింపజాలరు, అట్టు చి|తింపజాలిన వారిలోకూడ ప పలు 

వురు అన్యాదర్శములను ఆదరించుచుందురు. మొత్తము 
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ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళారీతులు 

త ల్లిబిడ్డలు - బిక్రనాథీ ముఖర్ల్ 

మీద అభ్యాసకులు పలువురు అన్ని పద్ధతులను అవలం 
వింపకోరుచు (ప్రత్యక సమయములందు తాము (గ్రహించు 

వస్తువులే రచనావిధానమును కూడ నిర్ణయింపవ లెనని 

తలంతురని బొంబాయి పాఠశాల అనుభవము వలన 

తేలిన విషయము. ఈ విధముగా వారొక కుడ్య చిత్ర 

మును నీటిరంగులతోశాని, త్రై అవర్షములతో కాని, మి|[ళ 
ముగాశాని చి తింపవచ్చును. జీవితమునుండి 

చిత్రమును చితింవ అంగీకరించి, వారు పునరుజ్జీవన 

పద్దతిని విడనాడి, పాశ్చాత్య పద్ధతిని అవలంబింప 

వచ్చును. బొంబాయి కళానమితి .అందుచే పాఠ్య 

| పణాళికలో పాశ్నాత్య రచనా విధానము కూడ 

చేర్చబడుట ఉపయోగకరముగా ఉండునని భావిం 

చెను. 19 వ శతాబ్లి చివరిభాగముసనాటికి 

బొంబాయి కళార్థులకు జీవచిత్రణ తరగతులుకూడ 
(పారంభింపబడినవి. 

ఈలోపుగా భారతీయ చిత్రకళా విధానము 
నందు సంపదాయమున కనవసర ప్రాధాన్యము 

నొనంగుటను, నిర్జీవమైన స్వాభావికతనుగూడ నిర 
సించు ఒక (ప్రధాన తత్త్వము బయలుచేశెను, 
గగనేందనాథశాకూరు, రవీం|దనాథశాకూరు, 

'జెమినిరాయి, అమృత పెర్ గిల్ అను నలువురును 
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భారతీయన వీన సం ప్రదాయమునకు (పవ ర్హకులు, విశ్వకవి 

తాకూర్మునృజనలు పెక్కు అతిసారళ్యముతో తీర్చబడి 
అల్మీయా౦ శావృతము లై అగాథ మైన అతీం[దియ 

[పపంచమునుండి ఉద్ధ్భృతనుయిన అంత రార్థముతో 

నిండియుండును. ఆయన |భాతృపుత్రుడైన గగనేంద 
నాథ ఠాకూరు క్యూ బిజమ్ (Cubism అను కళా 

విధానమున కృషి చేసెను. అతడు వెలుగునకును చీ త్ర 

కళకునుగల నంబంధమునుగూర్చి పఠించి డామీర్ 

(Doumier) పద్ధతి ననునరించి సాంఘిక వా_స్తవికత్యమే 

తన రచనల సారమని అంగీకరించెను. వంగచేశ మునందలి 

పునరుద్ధారకులు రాజసములై న గత సంప్రదాయము 

అకు విముక్తి కల్పించిరి. సంవన్నము, సుందరము అగు 

జానపద సంప్రదాయము మరొకటి ఉండను. జూనవద 

క ళాదర్శములలో సారళ్యము, మనోరంజకములైన 

రంగులు, (పత్యత భావో | చేకము అను గుణములు 

కానిపించును. జెమినిరాయి ఈ వారనత్వమును (గహించి 

దానికి ఆధునిక వివరణము నొనంగేను. అమృత పెర్ గిల్ 

తల్లి హం గేరీ వనిత, తండి భారతీయుడు. ఆమె పారిస్లో 

విద్య అభ్యసించెను. నవీన భారతీయ చిత్రకళా విధాన 

మున ఆమె కళ (వాచ్య పాశ్చాత్య సం[పదాయములకు 

చక్కని సమన్వయము కల్పించియున్న ది. 

(Wn i 
|| 

రాజు = రాణి ల ఏం de ఆల్భీకల్ 



రుల క్షణ వమ్మే ళనముతోకూడి ఉండుటచే ఆధు 

పరిస్థితికి విలువకట్టుట బాల కష్టము. కాని అది 

ర విధముగా మంచి సూచనే, చేట్ భారకీయ చిత 

కళ పరుల సూచనలను అమోదించుచుండుటయందు 

విశ్వజనీనమును, స్వాయ త్తము చేసికొని వ్యాభ్యానించుట 

యందు జాతీయమును అయి కనబడుచున్నది. ఇటీవల 

చారిత్రక దృక్పథముకూడ పెంపొందింపబడినది. ఆధునిక 
క ఖాభిజ్ఞులు గత చార్మితక యుగములందలి కళాత_త్త్వ 

మును లోతుగా వరిశీలింప జాలిఉన్నారు. ఆ_ల్హమి రాలోని 

శిలాయుగపు వర్ణ ములందలి శక్తి సాజాళ్కా రములును, 

ఈజిప్టు కుడ్య చితములందలి ఉదా త్తమయిన ఆంగిక 

చిత్రణమును, అ జెటిక్ చిితములలోని అపకాశయుత 

త్వమును, ఆదిమ కాస్టిక్ కళయందలి. నై శిత్యమును, 

సుంగ్ (పకృతి వర్ష చితములందలి దృష్టి వై శాల్యమును, 

హిరోపి”. కళలోని రనపరిపూర్షతయు, టి బెట్టనందలి 

ధ్వజపట చితములలోని క థానక పద్దతియు, నీగో కళ 

యందలి సాం కేతికత్వమును - దూర చేశకాలములకు 

సంబంధించిన ఇవన్నియు ఆధునిక భారతీయ కళవై 

తమ (పథావమును చూపి ఉన్నవి. 
కొందరు భారతీయ చిత కారులు పరమత ములకు 

సంబంధించిన వస్తువులనుకూడ సమర్థతతో చి క్రింపజాలు 

టకు ఆధునిక (పకృతియందలి విశ్వజనీనత యే కార 

ణము. క్రీస్తు జననము, మాజి (ఏశీం8్ర యాత, సిలువచై 

మరణము మున్నగు కథావస్తువులను గ్రహించి భార 

తీయ చిత్రకారులు వర్షచ్శితములు రచించియున్నారు. 

[పతి కళయు విశ్వజనీనమయిన అర్థమునకు వైయక్తిక 

మయిన రూపనిరూపణమని చెప్పదగును, మత సంస్థాప 

కులు మున్నగు మహనీయుల విశ్వజనీనతలోని వింత 

యేమన చారి నంచేశము ఆమోదింపబడిన [పదేశములం 

k వారు జాతీయులుగా పరిగణింప బడుచుందురు. 

39) స్తవమత సంబంధమయిన కళను భారతీయముగా 

నొనరించుటలో క్రైస్తవ చిత్రకారులు చాల తోడ్చడిరి. 

నేడు భారతీయుల యెదుట ఉన్న (ప్రధాన సమస్య 

పార్ధక్యమును పాటించుటయా లేక పరచేశ (ప్రభావ 

ముల నామోదించుటయా అనునది. జాతి బంధములచే 

యూర పునకు అంత నన్నిహితముగా కట్టబడియున్న 

బహ 
బం 

క్రఛ్రా 

డి 

ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళారీతులు 

అమెరికాలో గూడ ఇట్టి నమన్య ఉప్పతిల్ణై ననుట విస్మయ 

కరముగాజఉండును. ని నిశిత మయ్య అసంబద్ధమయిన ఆక కస్మిక 

దేశాఖిమానముచే అమెరికను విమర్శకులు కొందరు ఆ 

(పాచీన ఖండము నందలి సంస్కృతిని అలవరుచుకొనుట 

కయి యూరవునకు అరిగిన (ఫొంకో, ట్యూటో అమెరి 

కనులను నిరసింప మొదలిడిరి. కాని బాగుగా ఆలో 

చించిన పిమ్మట సమకాలిక విమర్శక తత్త్వము 186 లో 

కళాపార్థక్యమునకు వ్యతిరేకముగా (వ్రాసిన శేమ్ము 

జాక్సను జా ర్వెసు అను నాతని వానముతో వకీభవించు 

చున్నది. శాస్త్రము, నీతి, భౌతికశాస్త్రము అనువాని 

యందు ఎవ్వరును అట్టి పార్ణక్థము ఉండునని కలలో 

కూడ తలంచి ఉండలేదని జార్వెను నూచించి ఉండెను. 

“వనము ఇతర నాగరకతా విధానములందువలెనే మన 

కళయందుకూడ సమన్వయమున క్రై యత్నింపవలయును. 

అన్ని ఆధారములనుండియు [గహింపబడినట్టియు, స్థిర 

మయిన మన ఆల్మీయతచే జాత్రీయమును నధర్మమును 

చేయబడినట్టియు ఉదాహరణములు, జ్ఞానము, భావములు 

మున్నగు వానివలన కళాసంపదను పొందుట, అందు 

సమ్మ గత్వమును సంపాదించుటకు సరియైన పద్దతి, క్ 

695 

భారతీయ పునరుజ్జీవన మునకు వెనుకనుండి [పొక్సాి ౧ 

తంత్య కాలభానములను ఇంకను విడువక వపరదేశ 

[పథభావమును అనుమానించువారు ఈ మాటలనుగూర్చి 

పర్యాలోచన చేయవలెను. కాని సమూల నంస్కరణము 

వాంఛించు భార తీయులు ఈ దృుకృథము యొక్క 

విజ్ఞానము తమ [పత్యేక నవాకారముగా భావించి దానిని 

భారతదేశమున ఆచరణలో చెట్టుచో వారుకూడ పొర 

పడినవారే అగుదురు. వలయన పెక్కు. శ తాబ్దులనుండి 

భారతీయ సం|పచాయములకును, ఆసియా సంప్రదాయ 

ములకును నడుమ అధిక మైన సమ్మేళనము జరుగు 

చున్నది. భారతీయాదర్శములు సింవాళము, చీనా, 

జసాను, ఇండోచై నా, ఇండెనీషీయా మున్నగుచోట్లకు 

వయనించినవి. మధ్య ఆసియా [పభావము మన శిల్ప 

మును చిత్రకళను అధికముగా మార్చు చెందించినది. 

అనుకరణము, స్వాయ క్రీకరణము అను వాని భేద 

మును గుర్తించినచో మనము సరియైన మార్గమును 

(తొక్కినన్లు. వి. ము. 



ఆధునిక వాస్తువాదములు 

ఆధునిక వాస్తువాదములు: _ ఆధునిక వా స్తుశాస్త్ర 

మున పూర్వమును, శీడును కలిగిన రీతులను బరికీలించు 

టకు ముందు, వ ర్తమొనోద్యమము ఐరోపాలో నెట్లు 

వ్యాపించినదో శెలిసికొనుట అవసరము. ఆధునిక వాస్తువు 

19 వ శ తాబ్దారంభ మున [పొరంభ మైనది. సాంఘీక 

పరిస్థితులు పూరి, గా పరివర్తనమునంది సామాజిక జీవిత 

విధానము మారిపోయిన సమయ మిది. ఇట్టి సమయము 

లోను ఐరోపాఖండమున వాస్తువు పరివ ర్తనరహితముగా 

నిలిచినది. వా స్తుశొ న నిపుణులు [పాచీనములై, మృత 

[పాయములై న పద్ధతుల పునరుజ్జీవింప జేయు [ప్రయత్న 

మున నుండిరి. వా స్తుశావ్రుమంతయు సామాజికముగ 

మరణావస్థయం దుంజెనని చెప్పనగును. నాటి నిర్మాణ 

ముల బరిశీలించినచో శవసంరతణ మే చై తన్యచిహ్నామని 

అప్పటి వాస్తు కారులు భావించినట్లు తోచును, మృత 

రీతులు మాత్రమే నిర్మాణోపయుక్షములైన రీతులని 

వారు తలపోయుటయే దీనికి కారణము. కాని కొందరు 

జిజ్ఞాసువులు వాస్తువునందు రూపకల్పనచేయు సమన్య 

Ra గురించి ఆలోచించ మొదలిడిరి, సంఘమే వాస్తు 

రూపము (Architectural form) నకు మూలమనియు, 

. చైతన్యవంతము, |ప్రయోజనకరము అగు నృష్టి జీవ 

చై_తన్యమునుండియే [ప్రభవింవగలదనియు వీరు గుర్తిం 

చిరి, ఆధునికోద్యమము [పథమ [పపంచనం[గామానంత 

రము సంపూర్ణముగా రూపొందినది. వాస్తువున (బవెళిం 

చుటకు బూర్వమీ యుద్యనుము కళలలో చేతిపనులలో 

పొడసూపి వర్లచితము, అద్దకము, ఘట నిర్మాణము, 

కట్టసామానుల తయారులలో నిమగ్నమై యారితేరినది. 

విలియం మోరిస్, న వ్వెబ్ ఈ యుద్యమమునకు 

మార్గద రృకులు. ప్ వెజ్ 1851 వ సంవత్సరమున 

“అరుణ భవనము Red house) ను నిర్మించెను. దీనిలో 

అలం కారపుజిలుగు లన్నియు పరిహారింపబడి, ముఖ్యాం 

శములు మా|తమే (గహింపబజెను. అవసరమునకు దగిన 

వస్తువులు మాత్రమే యుపయోగించుటయందును, సరళ 

ములును, యుక్తియుక్షములునగు వివరముల యుప 

యోగమునందును ఇది (ప శ్యకతనుగడిం చినది. ఇదివరలో 

కీ ర్తి గడించిన యే రీతులనుండియు వివరముల నితడిం 

దుపయోగించలేదు. ఈ విధముగా నొక వానభవనము 

నిర్యాణ రీతులందు వై_లత్షణ్యమునకు మూల మెనది. 

వాసగృవావాస్తువే నూతన పద్ధతులు [పభవించుటకు 

కారణమైనది, ఇంద వలందింపబడిన సనూ[తములు మూలా 

ధఛారములై నవి. మానవత్వ నిర్మాణము వై పు గొనిపోవు 

నూతనననూజ వ్య వన్గయే వీరి యాళశయము. ఈ యుద్య 

మము అర్హు నావీ (Art Nowveau) అని [ఫొకాసు దేశము 

నందును జుగండిస్టిల్ (28600361) అని జర్మనీ దేశము 

నందును వ్యవవారింపబడిన ది. బెల్జియం దేశమున 

ఈ యుద్యమము పానీవాన్ డీ వెల్తీయనువానితో నారం 

భింపబజెనని చెప్పవచ్చును. ఇది [పారంభమున జర్మనీలోను, 

(కమముగా ఐరోపా ఖండమందంతటను వ్యాపించెను, 

(పజల యభిరుచులలో [కొత్త పరిణామము, శాస్ర్తీ 

యము, సాం కేతికమునై న నిర్మా ణాభివృద్ది, నూతన 

సందర్శన సిద్ధాంత ములు, ఆధునికోద్యమ ము బయలు 

చేరుటకు ముఖ్య కారణములు. స్థాపత్య (Engineering) 

రంగమునందు అభివృద్ధి [పదర్శక మైన నిర్మాణములు, 

ఉక్కు, గాజు, దృఢిక్ళత మైన కాం|కీటు (R. C. ఈ 

మొదలగువాని ఉవయోగ జ్ఞానము, పిటి సాంకేతిక 

సౌందర్యావకాళములు మృత రీతుల బంధన ములనుండి 

వాస్తువునకు విముక్తి కలిగింప కృషిచేయుచున్న వాన్తు 

శాస్త్రజ్ఞులకు చక్కని దోవాద మొనగినవి. ఈ కాలమున 

నిర్మింపబడిన సుందర మెన వంతెనలు, స్ఫటిక (పాసాద 

ముల (Crystal palaces) వంటి కట్టడములు, నూతన 

పద్ధతిలో ముఖ్యముగా పేర్కొనదగిన పొలి మేరరాళ్ళు, 

వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు తమ భావములను (పయోజన 

ధర్మము నాధారముగాగాని నిర్మింప ముదలిడిరి. 

నిర్మాణ రంగమున నూతన పద్ధతుల నవలంబించుటవలన, 

రూవపరిణామము [ప యోజ్య వస్తువులపై నాధారపడ 

జొచ్చెను. ఆధునిక వాస్తువునకు మార్గదర్శకులై నవారిలో 

అధిక సంఖ్యాకులు స్థాపత్య శా స్ర్రజ్ఞులే. [పత్యమముగనో 

పరోతముగనో ఆధునిక వాస్తుకారులకు గురుపాయులు 
లికార్ బిజీయర్, [గోపియస్ మొదలగువారు. వీరిలో 

వెన్నీనుకు చెందిన యిద్దరు శిల్పులు, ఆటో వాగ్నరు 

(1841-1918), అడాల్ఫ్ లూసు (1870-1988) 
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(ఫ్రాన్సు చేశమునకు జెందిన అగస్ట్ వె లెటి, జర్మను చేళన్థు 
డగు పీటర్ బెహారన్సు అనువారు ముఖ్యులు. 1918 సం 



తరువాత ఆధునిక వాస్తు శాస్ర చరిత, వై తాళికు 
లన వ్యక్తులను బట్టి గాక, (పపంచమంతటను వ్యాపించిన 

యుద్యమమునుబట్టి నడచినది, దీనికి కారణము వాస్తు 
శా స్ర్రజ్ఞులలో ముఖ్యు లై నవారి నిరంతర |పయత్న ములళే. 

(ఫంచి చేశీయుడును, స్వీట్టర్లాండులో జన్నీంచినవాడును, 

ఆకృతి రచనా వేత్తయు, తత్త్వజ్జుడును అగు లి-కార్ -బిజీ 
యరు, జర్మనీదేశపు వాస్తు శా స్ర్రజ్ఞులై న వాల్టర్ (గోపి 
యస్, మైస్ వెండర్ రోపా, ఎరిక్ మెండల్ సోవాన్, 
డచ్ చేశీయుడగు జె, ఇ. పీ జొడ్ అనువారు ఈ సందర్భ 

మున వపేర్కొనదగినవారు. లి - కార్ బిజీయరు ఈ 

ఉద్యమ నాయకుడుగా నెన్నబడుచున్నాడు. ఆధునిక 

వాస్తువు (పాథమిక దశయందు చిత్రకళా రంగము 

నందలి వివిధ మతములచే |వథా విత మైనది. 

ఈ తత్త్వము లన్నియు సందర్శన సిద్ధాంతమును 

(Theory of Vision} గూర్చిన వివిధ వాదములవై 

ఆధారపడియున్నవి. వీనిలో కొన్నిమాతమే వాస్తువు 

నందు |పతిబింభించినవి, వీటిని క్యూబిజమ్, నియోప్లాస్తి 

సిజమ్, ఎక్స్ సెషనిజమ్, ప్యూరిజమ్, కన్ స్ట్రక్టి విజమ్, 

ప్యూచరిజమ్ అందురు. పయిని పేర్కొనిన వాదములు 

వాస్తుశా(న్ర్రము నావరించి చాలకాలము నిలువలేదు. 

ఇవి ఒక నూతనరీతిలో సంయోగము నొంది ఐరోపాలో 

నందరిచేత నవలంబింప బడినవి. అమెరికాదేశమున సలి 

వన్ (ఫాంక్ లాయిడ్ నైట్ (Sallivan Frank Lloyd 

Wright) అను వారి మార్షదర్శకత్వమున ఆధునిక వాస్తువు 

భిన్నమాగర్ష మవలంబించినది. కాని (వన్తుతము ముఖ్యమైన 

వాస్తుపద్ధతి యొ క్ర ఖీ నిలిచియున్న ది. ఈవద్ధతి అమెరికా 

ఐరోపా పద్ధతుల సమ్మేళన రూపమని చెప్పవచ్చును. 

మనదేశమునందలి ఆధునిక వాస్తుశా(న్త్ర పద్ధతులగూర్చి 
సంతి ప్రముగా అంత్య భాగమున చర్చింతము. 

క్యూటీజమ్ : ఇది వస్తువులను రేఖాగణిత సంబంధము 
లయిన ఆకారములకతో కూర్చి చ్మితించు పద్ధతి, వాస్తు 

శాస్త్రమును (పభావితము గావించిన విభిన్న వాదము 

లలో క్యూబిజమ్ (Cubism) ముఖ్యమయినది. ఈ |పభావ 

మొక యుద్యమ రూపమున కలిగినది. యథాదర్శనము 

(perspective) కనిపెట్టబడిన తరువాత అది నవజీవన 

(Renaissance) యుగవాస్తువువై. [ప్రభావము కలిగించి 

88 

నది. ఆధునిక చాస్తువుచె క్యూ బిజమ్ [పభావముగూడ 

నిట్టిదే. యాదర్శనము కనుగొనుటతో దృక్కు (Visi0n) 
తై )పరిమాణకముగా మారినది. ఒకే దృక్కాణము 

నుండి స్థలా కాళము (55269 లోతునందును, ఇతరము 

లయిన అండుపరిమాణములందును [(గహింపబడుచున్నది. 

నిరంతరము పర్మిభమించు ఒక శకేం[దమునుండి 

శకము యొక భెతిక భావనను |గహించుటను క్యూబిజము 

వాదులు అలవరచుకొని8. వీరికి ఒక దృక్కోణమునుండి 

చూచుట నరిపోదు, ఒశేవన్తువును వివిధ దృక్కోణముల 

నుండి ఏక కాలమున పరికించి సాధ్యమైనంత సన్నిహిత 

ముగ దాని (పశ్యేక సారమును శెలిసికొనుటకు వీరు 

[పయత్నింతురు. వస్తువు యొక్క బాహ్యూరూప సందర్శ 

నముతోనే తృప్తినందక వీరు వస్తువుయొక్క ఆంతర 
రూపమునుకూడ (పదర్శింతురు. యథాదర్శనముయొక్క 

మూడు పరిమాణములకు తోడుగా నాలుగవదిగా నెన్న 

బడు కాలమునుగూడ వీరు చేర్చిరి. దీనిని సాధించుటతై 

వస్తువును అంగ (పత్యంగములుగా విడగొట్టి దానిని 
సామూహిక చితముగా (పదర్శించుటకు క్యూ బిజము 

చి[త కారులు యత్నించిరి. ఈ పద్దతి ఆధునిక వాస్తువున 

చాల' నూతన లతణములు బయలుచేరుటకు కారణ 

మెనది. గమనాగమనము లొౌనర్చుసమతలములు, ఒక 

దాని నొకటి అడ్డముగా చాటి వివిధకోణములలో 

చొచ్చుకొనిపోవు ఉపరితలములు, _స్థలాకాశమునందు 

[చేలాడు సమతలములు మొదలగు లక్షణము లిట్టివి. 

దాని [పత్యేక పరిమాణములలో చూడబడినదై ఒక 

సామాన్యమైన గోడయు, ఒక రేఖాగణిత ఆకృతియు, 
విశిష్టన్థాయి నందుకొని మనకు (ప త్యేక సాం|దానందము 

నీయ జాలియున్నది. ఇట్టివానికి అలంకరణపు జిలుగులు 

అనావశ్యక భారములే యగుచున్నవి. ఇదివరకు వాస్తు 

కారులు భవన విషయములో పృథుత్వ దృఢత్వములను 

గూర్చియే యాలోచించువారు. కాని యాధునిక వాస్తు 

కారులు ఘనపరిమాణమును, “సమతలముచే నియమిత 

మైన స్థలాకాళ మును దృష్టియం దుంచుకొనుచున్నారు. 

1925 సం॥న (గోపియస్ చే నిర్మింవబడిన జెస్సాలోని 

సలా కా 
థి 

_జావువోస్, ప్యారిస్ సమీపమున లి=కార్ -విజీయర్ 

నిర్మించిన సెవాయ్ భవనము, క్యూబిష్టు వాస్తురీతిని 
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ఆధునిక వాస్తువాదములు 

సూచించు శెండు చక్కని నిదర్శనములు, ఆధునిక 

వాస్తుపునకు గురుపాయులైన యౌ యిద్దరు శా స్త్రజ్ల 

లును యుర్ధానంతరకాలమునక్యూబిజముసిరాంతములను 

వాస్తువున [ప్రవేశ పెట్టుటకు [పోత్సహించిరి. జావువోన్ 

లోని [ప్రయోగశాలా' భవనపు గోడలు [బహ్మండ మైన 

గాజు పలకలతో నిర్శింపబడిన వి, దీనివలన కలిగిన పార 

దర్శకత బాహ్యాంతరములకున్న భేదమును తొలగించినది. 

ఒకదానిమీద నొకటిగా “ేర్చబడిన అంత స్తులన్నియు 

వక కాలమునంచే దృష్టికి ఆనును. గాజుతో నిర్మింపబడిన 

మూలలు భవన బాహ్యుము యొక్క నిరంతర (కమమును 

దృష్టికి విచ్చేదన మొనర్చుటకు తోడ్పడుచున్నవి. ఇది 

యొక పెద్ద దవ్యరాళి యను భావమే కలుగదు. భవ 

నాంతర నిర్మాణము లన్నియు చావ్యా[పదేశ మునుండి 

కాన్చించును. స్థలా కాశములో (వలాడునట్లు (భమళొల్చు 

వివిధ నమతలములే ఈ భవన నిర్మాణమునందలి 

మూలాంగములు. సెవాయ్ [పాసాదమునందుకూడ అదే 

పారదర్శకతయు, బావ్యోభ్యంతరావ కాళ ముల అన్యోన్య 

సం|క్రమణమును చూడనగును. ఇది పారదర్శక తవలన 

మాత్రమేకాక, భవనముయొక్క_ చావ్యా[పదేశమును 

లోవలిభాగమునందరి ఘనావరణము (Cube) లోనికి 

గోనివచ్చుటవలన సాథింవబడినది. ఇష్టము. వచ్చినట్లు 

అమర్చుటకు వీలుగానున్న గాజుతోడలు బాహ్యోాంత ర్భేద 

మును తొలగించినవి. ఈ కట్టడము అన్ని వై పులను 

అభిన్న ముగానుండుటకూడ దీని క్యూబిస్టు తత్త్వ్వమున కొక 
నిదర్శనము. ఇది స్తంభథములవై ఏకాంతముగ నుండుట 

చేతను, మొదటి అంతస్తును దాదాపు పూంర్తిగా కాళీగా 

వదలుటచేతను కట్టడపు ఘనపరిమాణదృష్టియే యదృళ్య 

మగుచున్నది. 

నియోస్తాస్టిసిజమ్ : ఇది బంకమన్ను, మైనము మొద 

లగు మృదు పదచార్థములతో ఆకృతులను కల్పించు శిల్ప 

ములో నూతనరీతి. ఇదియు, ఇకముందు పేర్కొనబడు 

వాదములలో ఎక్స్ పెషనిజము అనునదియు తప్ప, 
తక్కినవన్నియును క్యూవిజమునుండి బయలుదేరినవియే. 

క్యూబిజమును వా_స్తవికముగా మార్చుటయను ఈ వాద 

మును 'మోం|డ్రియం (Mondriam) అను చిత్రకారుడు 

స్థాపించెను. చిత్రముయొక్క సమతలముమీడ దీర్షచతు 
థి. ఖు. 

ర[సములును, సనుచతుర| సములును మృదుగతితోనుండు 

సంబంధమువెైననే చితనిర్మాణమంతయు ఆధారపడి 

యుండునని ఈతనివాదము. మరియు మూలవర్షము లై న 

నీలి, ఎరుపు, పచ్చ - రంగుల నమస మ్మేళనము, వానికి 
నలువుతోను, తెలుపు యుక్కు. వివిధ చ్భాయలతోను 

ఉండదగిన సంబంధము అత్మిపానుఖ్యము నొందునని 

ఈతని భావము. రంగుల సమ పచేశములు, "రేఖాగణిత 

శాస్తాగనుసారముగా నున్న ఆకృతులు ఒండొంటి సరనను 

నిల్చుటచే ఆకర్షణ కలుగుచున్నది. మెన్ వాండర్ రోహె 
అను వాస్తుకారుడే నియో ప్లాస్టిక్ వాదియనుటకు అధి 

కార్హ్యత కలిగియున్నాడు. జె. జె. పి. అవుడ్కూడ ఈ 
సిద్ధాంతము నుపాసించినవాడే. దీని వభావము బాన్ 

హోౌసేసైగూడ నున్నది. [గోపియస్, మెన్ అనువారు 
శికకులుగానున్న హోర్వర్దు శిణాస్థానమువైగూడ దీని 
[వభావము లేకపోలేదు. 

ఎక్స్(డ్రైెషనిజము (Expressionism) : యుద్ధానంతర 

కాలమున | పారంభ మైన ఇం|పెవనిజము (I1mpression- 

15M) అనుదానికి ఇది (పతికూలముగా చితకళారంగ 

మున బయలుచేరినది. చితకళయందు వ్యంగ్యరితికి 

(పాధాన్యమిచ్చి వా_న్తవికతను అంగముగాచేయుపద్ధ తిని 
ఎక్స్(పెష నిజము అందురు. చిత్రమునందు వివరముల 

యొక్ట_నమగాకృ్ళతి సై భావనను నిలుపుటఇం(_పెమనిజము 

అనబడును. వాస్తువునందు ఈ సిధాంతము సమకాలిక 

మైన 'పిడివాదములకు (పతివాదముగా నావిర్భవించినది. 

ఎక్స్వెషనిజము అను వాదమును సమర్థించిన నిర్మాత, 
(పయోజనవాదమును తిరస్కరించి, భవనాంగములను 

సాంకేతిక చిహ్నముల ద్వారమున (పకటించుటకు 

యత్నించును. నేత్రవై ద్యమున కుపయోగపడు పరికర 
ముల తయారు కర్మాగారము కన్నులవంటి రెండు 

మహోన్నత ద్వారములచే నూచింపబడినది. [పథమ 

._ (వపంచ సంగామమునుండి 1924 వరకు ఎరిక్ మెండెవా 

సన్ (Eric Mendhe 50%) అనునాతడు గొప్ప వ్యంగ్యరీతి 

(ప్రవక్తగా భావింపబడెను. అతని చిత్రములు, సొన్ స్టయిన్ 

గోపురము, ఈ వాదమునకు చక్కని నిదర్శనములు. 
జర్మను 'వాస్తుకారులందరు అల్పముగనో అధికముగనో 

ఈ యుద్యమముచే (పభావితులై నవా శే, | 
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Purism = నిష్కళంకతావాదము ( విశుద్ధతావాదము ) : 

ఇది క్యూబిజమునకు మిక్కిలి సన్నిహితమైనది. దీనిని 

లి- కార్ బిజీయరును, ఓజెన్ ఫాంటు అను చిత్రకారు 

డును (ప వళ పెట్టిరి. “రేఖాగణితపు రూపములును, సహజ 

రూపములును గూడ సౌందర్య స్థానము లేయనియు 

సమకోణ చతుర్మసము, (గుడ్డు, వ్యకరఖ మొదలగు 

అకృతులన్నియు సుందరము లేయనియు ఈ వాదసారము. 

వాస్తువున ఈ వాదమును [ప వేళ పెట్టినవాడు లి*కార్ = 

విజీయర్ అనునాతడు. 

Constructivism - నిర్మాణత్వవాదము : భిన్న భిన్న 

కాలములందీ వాదమునకు భిన్న భిన్నార్థములు కల్పింప 

బడినవి. కాసిమిర్ మాలెవిచ్ (KasIMir Malewitch) 

అను రష్యా చిత కారుడు 1913 [పాంతమున దినిని 

(బారంభీంచెను. ఈతడు సహాజ వస్తువులన్నిటిని [తోసి 

పుచ్చి, వంగ్యాత్మ్శక ములును, భావములను చెలియ జేయు 

నవియు నగు కొన్ని చివ్నాములను [గహించెను. ఇతడు 

విభిన్న వస్తుపులకును, వాటి అన్యోన్య సం|కమిత దళలకును 

గల సంబంధమును గు ర్హించుటకు యత్నించెను. యుద్దా 

నంతరము రష్యాలో (పచారమైన వాస్తు. ఉద్య "మ 

మంతయు నిర్మాణత్వ వాదముపేర బరగుచున్నది. ఈ 

నిర్మాణములన్నియు భవనము యొక్క అంత రార్థమును 

కాల్పనిక స్థాపత్యరీతులలో ధ్వనింపచేయుటకు పూను 

కొనును. ఈ ఉద్యమము ఐరోపాఖండమున అంతగా 

ఆమోదమును బడయలేదు. (బిటిషు చిత్రకారుడు గేబో 

దీనిని (గహించినను వాస్తువున నిది (పత్యేక కృతులను 

[(పసాదించలేదు. 

Futurism = భవిష్యతావాదము : ఇటలీ దేశీయుడైన 

ఆంటోనియో సాంత్ యీలియా అనునతడు ' (Antonio 

Sant Elia) 1914 నం[॥.లో. చేసిన [పకటన పత్రిక 

(Manifesto) తో భవిష్య తా వాద మారంభ మైనది. కాని 

త్వరలోనే ఇది ఆచరణము నుండి యంతరించినది. బోక్సి 

యోని యొక్క ఈ త_త్త మునకు 

నిదర్భనములని చెప్పవచ్చును. వాస్తువునందు ఈత త్త కము 

|[పయోజనశా వాదమును స్థిరపర చినది. ఇదిగాక నమ్య 

త్వము (Elasticity), శేలికదనము, గమన శీలము 

(Mobility), నిరంతర పరివర్తనము అను గుణములను 

శిల్ప ఖండములు 
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గూడ ఈవాదము సమర్థించినది. సౌంత్ ఈళలియా 

యొక్క చోద్య మైన ఊవాలేకాని ఆతడు తన ఊహలకు 

ఎట్టి రూపమునునొనగజాల డయ్యెను. ఈ ఉద్యమము 

భవన బాహ్య స్వరూపముతో సంబంధించినది మాత్రము 
గా నేఉం డెను. కావ్యా (ప్రదేశముననుండి వె కిని, [కిందకును 
కదలుచుండు బిఫ్హులును విభిన్న తలములలో మోటార్లు 

పయనించుటకు వీలగు విశాలమైన వీథులును-భూగర్భ 
మున [ప్రయాణముచేయు రైలుబండ్లును ఈ వాదము 
వారి |పభాన విషయములు, 

ఆధునిక వాస్తువునకు, [ప యోజనాత్మకము, వాన్ 

వికము, అంతర్థాతీయము, అను విశేషణము లువయో 

గింపబడుచున్న వి. అంతర్జాతీయమని అమెరికాలో [పచార 

మధికము. (ప్రయోజనాత్మక ము, వా స్తవీకము అను 

వీశేషణముల ముఖ్యనూ|త్రములివి, నగరములకు భవనము 

లకు ఏర్పరచిన ఆకృతులకును వాటి నిత్యోపయోగ 

సూ[తములకును, "ెక్నికల్ _ అవకాశములకును వాస్తు 

శాస్త్రము విరుద్ధముగా ఉండరాదని వీరియుద్దేశళ ము, 

రచనలు మానవుల నిత్య|ప యోజన ములకు 

సంబద్ధము లై యుండవలను. జనుల రాకపోకల అవసరము 

లనుగూడ దృష్టిలో నుంచుకొనవ లెను. ఒక దృష్టితో ప్రి 

కించిన ఆధునిక వాన్తువు (పయోజనాత్శక మైనమాట 

నిజమేకాని, [ప్రయోజనాత్మకతయే వాస్తువునకు మూల ' 

నూ[తము కారాదు. ఆధునికవాస్తువు అంతర్జాతీయమని 
చెప్ప వీలులేదు. . ఇది దీని (పాథమి కావస్థలో _అంతర్జా 

క్రీయముగా నుండెను. - దీనికి కారణములు ; అభిరుచుల 

పునరుద్ధ రణము సాం శేతికముగా [క్రొ త్తరీతుల కను 

గొనుట, మార్పులు, సామాజిక సమస్యలవై నాస్కక్తి, 

నిర్మాణ (దవ్యములు- ఇవన్నియు అంతర్హాతీయము లు. 

ఇవి యాధునిక వాన్తువునకు అంతర్జాతీయత్వమును 

సమకూర్చినవి. ' నిపుణమైన వాన్తువు ఒశేకాలమునందు 

వివిధ ధర్మములను కఠిగియుండునని . ఇప్పుడు విజ్ఞులంద 

రును అంగీకరించుచున్నారు. అది. ' అంతమ్జాతీయము, 

జాతీయము, [పాంతీయము,. వెయ. క్రికముకూడ పక 

కాలమునందు కావచ్చును. ' 

1928.98 వరకుగల' దశాబ్దమున ఐరోపాలో ఆధునిక 

వాస్తువును |పోత్సహించిన క్రేం దములు శెండుగలవు. 

ఆకృతి 
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అవి లి-శార్ =బిజీయరు యొక్క కార్యాలయము, [గోపి 

యస్ చే నిర్వహింపబడిన బావువోవున్ విద్యాలయము 

అనునవి. ఆధునిక నిర్మాణములందు, చక్కని కల్పనల 

కీదశాబ్ద మెన్నికగన్నది. ఈ దశాబ్దపు చివర నీయుద్య 

మము సన్నగిల్లెను. |పథమమున జర్మనీలోను, [కమ 

ముగా రష్యా, (ఖొన్సు 'బేళశములందును, 19988 లో 

ఇటలీయందును దీనికి పట్టుతప్పినది, జర్మనీ, ఇటలీ, రష్యా 

చేశములం దిది తీణించుట కాయారేశముల రాజకీయ 

పరిస్థితులే కారణము. కాని (ఫొన్సులో దిని పతనము 

నకు పౌతువులు భిన్నములు. ఇచట ఆధునిక వాస్తువునకు 

మూలమని యెంచబడిన [పయోజనాత్శక వాదము 

అనమర్థమని నీరూపింపబడినది, వా న్తవికవాదమును, 

ఉపయోగళతా వాదమును (Utilitarianism) ఉపాసించు 

వారు అఆభాసభావనలచే కొన్ని పనులు చేయుచుండిరి. 

ఈ సిర్ధాంతములు, కీణించిన రీతుల మట్టు పెట్టుట కువ 

యోగశారులుగనే యున్నను, సంపచాయ వాదము పె 

విజయము సాధింపబడిన తరువాతను, వాస్తుశా(స్త్రజ్ఞులు 

వాస్తు నిజత త్త్వమును (గహించిన పిమ్మటను, ఆధునిక 

వాస్తుశాస్త్ర వ్యా_ప్తిని సనుర్థించుట క్రీ వాదములు 

సమర్థ ములు గాకుం డెను, [ప్రయోజనాత్మక వాదమునకు 

మూలభూత్తుడైన లీకార్చుజియర్ కూడ కళనుగూర్చి 

ఐం|దజాలిక సిర్రాంతములను (పతిపాదించుచు, అకలంక 

రూవసౌంద ర్యమునుగూర్చి గేయ|పశంసలు చేయుట 

చూచి భావుకులు కళవళపడ కోచ్చిరి. (లీకార్భుజియరు 

' విశుద్ధ శా వాదమును సమర్థించినవాడు) వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు 

ఆధునిక వాస్తువునకు మూలనులని చెప్పుచున్న వివిధ 

దార్శనిక సిద్ధాంతములను [ప్రయోజనాత్మక వాదముతో 

సమన్వయింప మొదలిడిరి. అందుచేతనే 1980 నుండి 

-లికార్ బిజీయరును J. J. P. జొడును యూరపులో 

తమ నిర్మాణకృపి. నాపి వేసిరి, [గోపియస్, మైన్, 
మెండెల్ సోవొరు, జర్మనీ వదలి అమెరికా దేశమునకు 

వలసపోవలసి వచ్చెను. ఫిన్లాండు వాడగు సారినెను, 
స్వీడకా చేశన్థుడగు రో కెన్ బర్గుకూడ అమెరికాలో |పవాస 

మేర్పరచుకొనిరి. ఆధునిక వాస్తువు స్విట్టర్షాండులోను, 

స్కాండినేవియన్ దేళములందును జక్కగా అభివృద్ధి 

నందినది. ఇది కొంతకాలము ఇటలీలోను, జెకోస్లా వేకియా 

లోను అభ్యుదయము గాంచినది, ఇంగ్లాండునందుదక 

తక్కిన చేశములందు అంతటను అధునిక వాస్తువు కీణ 

దశ నెదుర్కొనవలసి వచ్చినది. ఇంగ్లాండునందు ఆధునిక 

వాస్తువు సిద్ధాం తాత్మక ముగాగాక , [ప్రయోగ ద శాత్మ 

రకముగా మా|త మే [గహింపబడుటచే కొంత కాలము 

నిలుచుటకు సాధ్య మైనది. 
ఆధునిక చాస్తుశ్యాన్ర్రజ్ఞులలో రెండవ తరమువారి 

నిర్మాణములలో చక్కని యభివృద్ధి గానవచ్చుచున్నది, 

ఈ తరమునకు చెందినవారు (ప్రయోజనతా వాదపు 

వాతావరణమున జన్మించిరి. దానిని పునాదిగా స్వీకరించి 

పీరు పురోగమనము సాధించిరి. విళుద్దరూవమునకును, 

సారిశేతిక [ప్ర్మ క్రియకును సమన్వయము కుదుర్చుట వీరికి 

ముఖ్య నమస్య మైనది. వీరు వాస్తువును సిద్రాంతముల 

బారినుండి తప్పించి, దానికి మానవత్వము నావాదించుటకు 

[పయత్నించిరి. యువక వాస్తుకారుల యుత్తమ నిర్మా 

ణములం దీ యభిపాయము చక్కగా వ్య క్ర్తమగుచున్నది. 

సామాన్య మానవుని జీవితమునకును, ఆతని నిత్య 

సమస్యలకును వాస్తువును నన్నిహిత పరచుటకు వీరు 

[పయత్నించిరి. మానవ సం చేమమును, మన న్తత్త్వ 

పరిశీలనమును వీరు దృష్టిలో నిడుకొనిరి, వీరి నిర్మాణ 

ములు |పయోజనతాభిపాయములను విపులీకరించినవి. 

పిర్ర కట్టడ ములందు నూతనత్వము, ఉల్లాసము, క్రీడా 

రతియు కనిపించును. వై_విధ్యములేని చదునైన ఇంటి 

కప్పులకు, నగ్నకుడ్యముల కీరీతి భిన్న మైనది. సాం కేతిక 

| దృష్టిననుసరించియు, ముఖ్యముగా ని ర్మాణమునకుసంబం 
ట్ 

ధించిన ఆర్థిక సోమస్యలను బట్టియు వాన్తువు సామాన్య 

[ప్రయోజనాత్మక మైనది. కాని కేవల మిదియే పరిపూర్ణ 

వాస్తువు కాజాలదు. వాస్తువు సామాన్యముగా మానవ 

కృషి. త్రము నంతయు నాకమించును. అందుచే 

ఆధునిక 'వాస్తుకారుడు హేతువాద స్మూతములను, 

సాంశేతిక రంగమునుండి మానవతారంగమునకును, 

మానసిక రంగములకును, వ్యాపింప జేయుటకు [పయ 

త్నించును. [పథమ దశయందలి సాంశేతిక తత్త్వ దృగ్విష 

యక నూతనకల్పనలను ఇపుడిది తనలో లీనము గావించు 

కొన్నది. సిధ్ధాంత వాదములతో తృ ప్రిపడక నిర్మాణాత్మక 

చైతన్యమును చూపుచున్నది. సరిగా . ఇటువంటి పరి 

“౧౧ 



ఇణామమే భిన్నరీతులలో అమెరికాలో జరిగినది. ఐరోపా 

వాస్తువుయుక్క [పథావము [గోపియస్, (బీవర్, 

లెస్కేజ్, నూటరా అనువారి ద్వారమున అమెరికా 

యొక్యా నిర్మాణ చైతన్య సంప్రదాయము వై పడినది. 

అమెరికాలోని చైతన్య వాస్తు (పభావముగూడ ఐరోపా 

వాస్తువుచె అధిక ముగనే (పసరించినది. 

[పభఖ్యాత అమెరికన్ వాస్తుకారుడగు (ఫాంక్ లాయడ్ 

క. ట్ (Frank Lloyed Wright) అను నాతనిచే చై తన్య 

వాస్తువు (Organic Architecture) అను పదముపయో 

గింప బడినది, "పెక్కుమంది చారి[తకులు, విమర్శకులు 

ఈ పదమును నిర్వచించుటకు [పయత్నించిరికాని దీనిని 

పరిపూర్ణ ముగా నిర్వచించిన వ*9వరును లేరు. పర్యవ 

సన్న మైన వాన్తువు అనిర్వచనీయ ముగా నుండుళు 

నవాజమేమో! చై తన్య వాస్తువును అనుష్టించు వాస్తు 

కారుల కళను, వారి దృష్టిని, పరిశీలించుట ఎక్కువ 

ఉపళయోగకరముగ నుండగలదు. జీవచాస్తువు వాస్తు 

సౌందర్య త త్త్వమునగాక దీని నారాధించువారి మన 

స్మ త్త్వ్వమునందును, వారి సామాజిక జ్ఞానమునందును, 

వారి మానసిక [పవృత్తులందును, చక్కని స్థాన మేర్చరచు 

కొన్నది. అమెరికా, ఐరోపా వాస్తుకారులు వాస్తువు నెడ 

కలిగియుండు మౌలిక దృష్టి నిబట్టి వైతన్యవాన్తువన నేమో 

నిరూపింపవచ్చును. ఐరోపా దేళస్థుడైన ఒకరైతు తనఇంటినీ 

నిర్మింపవలసి వచ్చినపుడు అతడు “దానిని ఘనరూపముగనో, 

లేక మరొక శేఖాగణిత న్వరూపముగనో భావీంచును. 

ఈతడు తన యవసరముకన్న పెద్దగా గృహమును 

నిర్మించును. కొన్ని గదులను తన సోతానము చెరిగి 

నప్పుడు భవిష్యత్తులో వాడుకొనుటకై. మూసియుంచును. 

తన ఇంటి పెరుగుదల ఒక నిర్లీత [క్రమమున ఒక రేణా 

గణిత స్వరూపమును కలిగియుండవ లెనని ఈతని యభి 

(పొయము. ఇక నొక అమెరికా శార్మికుడు దీనికి భిన్న 

ముగా వ్యవహరించును. [పథమమున నాతడొక గదిని 

మా|తమే నిర్మించి తన యవసరమునుబట్టి కాలము 

గడచినకొలది దానిని విపులీకరించుచు ఒక గదికి మరొక 

గదిని చేర్చుచు, పోవును. ముందు పేర్కొనినది సిద్ధాం 

వితము లేక నిర్జీవవాస్తువు. శెండవది పరిణామ శీలము, 

నవాజ వికాసవంతము, చైతన్య సహితము (Organic) 

701 

ఆధునిక అ వాస్తువాదములు 

ఆని చెప్పద గును. బాహ్యా స్వరూపములన్నియు ఆంతర ము 

_లైన |పదేశముల కనుగుణముగ [పథ భవించినవియే. 

పెక్కుమంది విమర్శకులు ప్రకృతికిని, |ఫాంకొలాయన్ 

ట్ రచనలకును పోలికలను అన్వేషింతురు. [పకృతిిపె 

దృష్టినుంచుట మంచిదేకాని (పకృతిని (Art Nonvean) 

నవక ళారీత్యలంక రణము అనుకరించునట్టు- ఇందు అనుకర 

ణముతగదు. ఇటులే భవన ములకును, మనుష్యులకును 

పోలికలు చూపుదురు. కాని యివి రూపక |పాయములు 

మామే; భవనములు భావస్ఫోరకములును, మానసిక 

స్థితులను, మనోగశతిని సూచించునవియు కావలెనను 

సచ్యాంతము తీణవాదమునే (పదర్శించును. వ్ వైతన్య 

వాస్తువునం దిట్టి ఆ కృతర విషయ విచారణలేదు. దీనికొక 

గతి శీలము, 'చలనభావము కలవు. ఇవి సాధింపబడినవి 

కూడ. కాని ఈగతికీలము దుర్చలానుభూతి నూచకమగు 

"రేఖామాత చి తాలంకరణరీతులచే సాధితముకాదు. 

ఈ భవనములందు నివసించి, వానినుపయోగించు మను 

ష్యుని వా_న్తవికావసరములను మూలముగా చేసికొన్న 

ఏర్పాటులచే ఇది సాధ్య మైనది. “గదికిగాని, ఇంటికిగాని, 

నగరమునకుగాని మానవుని సంతోషమును. దృష్టియం 

దుంచుకొని [వ త్యేకపుశుర్చాట్లు గావించిననే యది 

జీవనాన్తువగును. ఈ నంతోషము మానవుని భౌతిక, 

మనస్త త్వ, ఆధ్యాత్మిక సంబింధములలో నేదైన కలిగినది 

కావచ్చును. అందుచే నిది ఆలంకారిక కల్పన_వైగాక 

సామాజిక అవనరముల_వై నాభారపడినది. మానవ 

కరుణాశీలమగుటకు బూర్వము, నిర్మాణము మానవ 

స్వభావమును కలిగియున్నపుడే చానిని మనము జీవ 

వాస్తు వనగలుగుదుము.” భవనము యొక్క. అంతర సన్నీ 

వేశము మిక్కిలి ముఖ్యమైనది. ఇది వెచ్చదనము కలిగి 

సొగనయి, గంభీరతగలదియై యుండవలెను. అవసర 

మునుబట్టి మారుటకు వీలుకలదె, వి|శాంతికి తావలమై 

ఉచిశాలంకృత మై మె యుండదగును, వీలున్న యెడల ఉల్లాస 

(వదమై, వలసినట్లు దిద్దుకొనుట కత్యంత మువయు క్షమై 

యుండునట్టు ఉండదగును. 

(ఫాంకు లాయడ్ శైట్నకు బూర్వము లూయీ 

సల్లివాన్ (1856-1954) అను నాతడు వాన్తువునకు 

అకృ(తిమ మెనదియు, సులభ[గావ్యా మైనదియు, 
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|పయోజనాత్శక మైనదియు అగు మార్గ మేర్పరచెను. 

“రూపము [ప్రయోజ్యత ననునరించును" అనున దీతని 

సూత్రము, ఒక కట్టడ డమునందు ఉపయోగించు బుద్ధి 

కుశలత, భావదీ ప్రి ,ఛోతిక, ఆధ్యాత్మిక కియాకలావము- 

వీటినముచ్చయమే (పయోజకతి అని ఆతని మతము. 

ఈ ఆదర్శమును [ఫ్రాంక్ లాయడ్ రైట్ మరింత యభి 

వృద్ధివరచెను. మనమొక రూపమును కల్పించునపుడు 

అతిముఖ్య జీవిత స్మూతమైన పరివర్తన నూ(తమును 

విస్మరించ రాదని యీతడు 'పాచ్చరించెను. ఒక నమూనా 

లేక ఒరవడి యేర్చరచునప్పు డది స్వతంతముగాను, 

[(పవృద్ధినొందుట కనుకూలించునదిగాను _ జీవితవి కాన 

మును [పోత్సహించి దొహద మొసంగునదిగాను ఉండ 

వలెను. ఈతని తరువాతి పెక్కురు యువక వాస్తుకారు 

లీతని కృతులనుండి అ నేక ముఖ్య సూత్రములను 

[(గహించి జీర్ణించుకొనిరి. తమకు నచ్చని విషయములకు 

బదులుగా కొన్నిటిని [కొత్తగా కల్పించుకొనిరి. 

కిటికీలు వరునలలో నుపయోగించు పద్ధతిని మొట్ట 

మొదట (ప వేళ పెట్టినవాడు (ఫాంక్ లాయడ్ వైటు, 

కాని సామాన్యముగా నీతడధిక కాంతిని కాంతించు 

వాడుకాడు. తరువాత వచ్చిన యువక వాస్తుకారులు 

వాతాయనములను అంత కక్కు వగా వాడిరి. అతడు 

తరచు అలంకరణముల నుపయోగించువాడు. యువక 

వాస్తు కారులు దినిని నం వూర్లముగ పరిత్యజిం చీరి. నునుపు 

తీర్చని రాతిగోడలను, సంస్కార హీనమె య థీచ్చముగా 

చెరిగిన ఆటవిక [పకృతిని ఆత డభిమానించెను. ఇవి 

పందొమ్మిదవ శతాబ్దపు శాల్చనికోద్యమము యొక్క 

అవళిష్ట చిహ్నాములు. ఐరోపా వాసులకు (పకృతివె గల 

చిన్నచూపు నాత డా వేపించెను. సంస్కార రహితమైన 
యీ ఆటవిక (పకృతి మారుగా తరువాతి యువక 

వాస్తుకారులు ఉద్యానవనకళా పీ తిని (ప వేళ పెట్టిరి. ఇంటిని 

నిలువ నీడగా సంభావించు అభిపాయమును నూచించు 

టకు" కాబోలు ఆతడు భవనముల కప్పులు. చూరులు 
' సుదూరము చొచ్చుకొని వచ్చునట్లు నిర్మించెను. తరువాతి 

'వాస్తుకారులు ఇట్టి ఫలితమునే సాధించినను వె పద్ధతి 

వల్ల గాక వేరు నిధములై న యుపాయముల నవలంబించిరి. 

నైట్ ఎప్పుడును ఆసనములు మొదలగు గృహోప 
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కరణములను గూర్చి ఆలోచించినవాడు కాడు. ఆతడు 
నిర్మించిన భవనములలో వీనికి [వన క్తి అత్య ల్బ ము, 

యువక వాస్తు కారులు (ప్రయోజనాత్మక గృ వో న 

కరణముల_వై అధిక [శద్ధను (వకొటించిరి, అత డొక్కా 

క్యు ప్పుడు అలంకరణ [పాయ మైన యొశకేయొక్ర 

కృతిని సాధించుటకు పట్టుబట్టి, ఇతర విషయములను 

దానికి గాణముగా చేసి, సౌకర్యమువంటి యత్యవనర 

విషయమును గూడ విన్శరించువాడు. కాలిఫోర్నియా 

లోని పాల్వోన్ అను నాతని “లే నెపట్టు భవనముని 
60°, 120° కోణముల నిర్మాణము, నక్షాలోను (plan) 

ఆననోవకరణములలోను కూడ ఒ త్తి చూపబడినది. యువక 
వాస్తుకారులు ఇంత దూరము పోకుండగనే, భవనాక్ళతి 

రచనలో పొందికను సాధించిరి. వీరు సాంప్రదాయిక 

విభాగమును తిరస్కరించి యత వసరాంళ ములను 

మాత్రము స్వీకరించిరి. గృవహోంశర్భాగము విశాలముగా 
నుండు ఆవశ్యకత, నక్షా గీయుటలో స్వాతం|త్యము, 
భవనము ఉద్యాన ములోనికి చెచ్చియుండుట, [పకృతిసె 

నా ధారపడుట, వెచ్చదనము గలిగి, సహాజములు, 

స్థానికముగా లభ్యములు అగు పరికరములనే విస్తార 

ముగా వాడుట.9వి వా రాదరించిన  యంశములు. 

వీరు పూర్వసిద్ధములై న పద్ధతులతో తృ ప్లిపడక, (పయో 
గాత్మక పరిళోధనచే సమస్యలకు [కొత్త సమాధానములు 
కనుగొనుట అన్నిటికన్న ముఖ్యమైన విశేషము. ఇది 
యంతయు అమెరికాలో. నివాన మేర్పరచుకొన్న 

ఐరోపా వాస్తుకారుల వభావమే. వాస్తు శాస్త్రజ్ఞుల 

యొక్కయు, విమర్శకుల యొక్కయు విభిన్నాఖ్మిపా 
యములు సమకాలిక వాస్తువునందలి (పస్తు తాభ్మిపాయ 

మును తెలియజేయును. ఇది యొకవిధముగా అమెరికా 

2 వై తన్య వాస్తువును ఐరోపావాస్తు ఆదర్శములతో నమ 

న్యయ పరచుకు యగును. 

- “మానవునకును, |ప్రకృతికిని లేక ఆతని పరిసరము 
లకును గల సంబంధమును గూర్చిన భావమే 'భేదకార 
ణము, లూయీనల్టివాన్, (ఫాంక్ లార్జ్ రైట్ అనువారి 

నం సదాయములలో ఉపకరణ [ద్రవ్యములు వాని. 

స్వాభావిక గుణముల ననుసరించి గౌరవింపబడుచున్నవి. 
ఇక ఐరోపాలో నన్ననో [ద్రవ్యముల _అభావమే కనబడు 



చున్నది. అమెరికా వాస్తువునందు మానవావనరముల 

కొరకును, నిర్మాణాత్మక ములు (దవ్య సంబంధములు 

అగు భావముల [పకటన కొరకును ఆకృతి యుగద్దేశింపబడి 

చెంపొందుచున్నది. ఐరోపా చవాస్తువునందది అచంచల 
విళుద్ధత్వము కలిగిన దై, అకృతికొర కే ఆకృతి యన్నట్టు 
నిల్చుచున్నది. మానవ (పయోజనములు దీనిలో అలం 
కార |పాయముగా (plan libre) మా(తమే భాసించినవి. 

ముఖ్యముగా ఐరోపాలో ఆధునిక వాస్తువు మానవత్వము 
యొక్క సారమని నా యభ్మిపాయము. ఇక నిచట 

(పకృతి తత్త్వము, వైతన్యవాస్తువు (పబలుచున్నవి" అని 

డబ్ల్యు. ఎఫ్ . జెక్ నేటల్ (వాసెను. హెచ్, పౌచ్. వోరిస్ 
అను నాత డిట్లు నుడివెను. “ఈ [కింది లక్షణములను నా 

నిర్మాణములయందు గుర్తించవచ్చును. భవనము [పథాన 

ముగ నీడపట్టు (శీతాతపములనుండి రక్షణము నిచ్చునది). 

నేల, గోడ, కప్పులయొక్క సమతలములందు అది ద్యోత 
కము కావలెను. అది మానవ పరిమాణములో నుండును. 

భవనము, దానియందు నివసించువారికి సుఖావవామై 
గారవచాయకముగా నుండవలెను. నివసించువాడు 

స్వేచ్చను సుఖమును పొందునపుడు మాత్రమే వాన 

గృహము జయ[పద మైన నిర్మాణముగా భావింపదగును. 

అది జీవిశావసరములకు వెనుక హాంగుగా ఉండవలెను. 

నివాసమునకు సమీపమున సుందరమైన యుద్యానవన 

మున్నపుడే నివసించువానికి తృ.ప్టియు కట్టడమునకు 
ఉపయోగమును కలుగును. గృవోంత ర్భాగము ఉద్యా 

నములోనికి చొచ్చుకొనియుండదగును. భవనము, అందలి 

ఆసన పరికరములు, గృహోచ్యానము = ఇవన్నియు భావ 

సమైక్యమును కలిగి యుండవలెను. ' ఈ నిర్మాణము 

అరలవై నాధారవడి యున్నది. ఒకయరకు మరొక దానిని 

అసంఖ్యాకముగ చేర్చుచు పోవచ్చును. ఇది పరివర్తనము 

నకు మిక్కిలి వీలగు కూర్చు. దీనికి చేర్పు కూర్చు 

లసం ఖ్యాక ములు. దీనికి శాఖలు ఇష్టమునుబట్టియు అవసర 

మును బట్టియు పర్పడవచ్చును. ఎస్. వాలెట్ 'అనునాత 

డిట్ల నెను : “ఐరోపాలో నాధునిక భవనములు చాలవరకు 

ధనవంతులకొరకు నిర్మింపబడినవి. ఇక అమెరికాలో 

నాధునిక భవనములం దధికభాగము మధ్యతరగతివారి 

కొరకు కట్టబడిన వి. అందుచే అమెరికాలోని. యిండ్లు 

ఆధునిక వాస్తువాదములు 

అధిక సంఖ్యాకుల బేవితమునకు సంబంధించినవియై జాతీ 

యతకు చిహ్నములుగా నున్నవి.” 

అమెరికా యాం (తిక దేశ మైనప్పటికిని ఆధునిక మాన 
వునకు లూ యీ మంఫర్ణు ఉద్దేశించిన లక్యుమును సాధిం 
చుటలో నది సఫలమైనది, “యం[తముల నధిగమించు 
టలో మన సామర్థ్యము యంత్రములను స్వాధీనము 
చేసికొని స్వోపయోగమునకు భుక్త పరచుకొనుట వై 
నాధారపడి యుండును. యం|తజగత్తు యొక్క లక్షణ 
ములైన బహి రు ఖత్వము, వ్య క్షి రాహిత్యము, 

తాటస్థ్యము = అను ధర్మములను మనలో జీర్ణి ంచుకొను 
వరకును, మనము జీవచై తన్యము వంకకు పురోగమింప 
లేము. అప్పుడే సర్వనంపూర్మ మానవత్వము సాధ్యమగు 
చున్నది” అని మంఫర్డు భావించెను. 

_ ఇక మనదేశమందలి పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్న మైనవి. 

ఇచట వాస్తుళ్యాన్ర్ర చింతన |క్రమపరిణామము నందలేదు. 

పరచేశీయ (పభుత్వకాలమం దభివృద్ధికి ఆటంకములు 

“పెక్కు కలిగినవి. కాని యిపుడిపుడే జాగృతి కలుగు 

చున్నది. యువకవాస్తు కారులు ఆధునిక వాస్తువు యొక్క 

నిజత తత్త్వము నాకళించుకొనుటకు [పయత్నించు 

చున్నారు. సమకాలిక వాస్తుకారులలోను, పట్టణ నిర్మా 
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తలలోను అగేసరుడుగ థావింపబడుచున్న. లి...కార్ 

బిజీయర్ అను వాస్తుశా,స్ర్రజ్ఞుని దర్శకత్వమున పంజాబు 

రాజధానియగు చండీగఢ్ లో ఆధునిక వాస్తురంగమునను 

నగర నిర్మాణమునను గొప్ప [పయోగమని చెప్పబడు 

చున్న నిర్మాణము సాగుచున్నది. ఇది వాస్తువునందు 

మనకుగల మహత్తరమైన వారసత్వముగ గర్వింపదగి 

నదిగా నున్నది. ఈకాలపు మన భవనములలో భారత 

[పాచీన వాస్తువునందలి అలంకరణ చితములను, ఆభరణ 

ములను అవలంబించుట విధాయకమని కొందరు నమ్మక 

ముగా చెప్పుచున్నారు. కాని ఈ పద్ధతిని నుదూరము 

కొనిపోవుటకు వీలులేదు. ఎందుకనగా, వాస్తువు యొక్క 

సమస్య ముఖ్యముగా భవనముల ఆంతరన్థల మునకు 

సంబంధించినది. జావ్యాస్థల [ప్రాముఖ్యము దీనితరు 

వాతిది. ఆధునిక వాస్తువు, [దవ్య పృథుత్వమును బట్టిగాక 

ఘనపరిమాణమును బట్టి గణ్యత నొందుచున్న ది. ఘనపరి 

మాణమనగా, సమతలములచే ఆవరణ చేయబడిన అవ 



ఆధునిక సంగీతము 

శాశమని నిర్వచింపబడుచున్నది. కేవల రీత్యభిమానమును 

చాటి చూచినచో, ఆవరణ కల్పించు తలములకు తక్కువ 

(పాముఖ్యమును, ఆవృతస్థలము (అనగా గృృహాంత 

రాగము) నకు ఎక్కువ [పాథాన్యమును ఈయవ లెను. 

మానవుడు తన జీవితమును గడుపు అంతర్భాగమున శే 

[పాముఖ్య మ్సీయవలెను. మన మెట్టు పరిశీలించినను 

అథి పాయ  మొక్కటియే. లత్యమును ఒక్క-టియే. 

“చై తన్యవంతము" అను పదమును |పముఖ వాస్తు కారుడు 

ఉపయోగించినాడని మనముపయోగించుటలేదు. ఈ 

లవణము విశ్వ్యజనీనము. సమ స్హదేశములు ఆధునిక 

నిర్మాణమున నొశే గమ్యస్థానమునకు పురోగమించు 

చున్న వి. 

డి. డి. వి. 

ఆధునిక సంగీతము ;. ఆధునిక కాలమున గాన 

విద్య ముఖ్యముగా వడువిధములుగా (పదర్శింపబడు 

చున్నది. అవెవ్వియన 1. గానసభ, 2. శెడియో, 

8. ఉత్సవములు, 4. టాకీలు 5. నాటకములు, 

6. హరికథలు, 7. భజనలు. (పజల వేషభావలు, భావ 

ములు, |పవర్తనము మున్నగువాటియందు. గలుగు 

[ప్రబలమైన మార్పులననునరించి నంగితము, సాహిత్యము 

చిత్రరచన మున్నగు లలిత కళలతోగూడ గొప్ప 

మార్పులు . కలిగిన వనుటకును, కలుగగలవనుటకును 

సందియము ఉండజాలదు, 

సంగీతము మార్గమనియు దేళ్య మనియు చెండు విధ 

ములు. మార్గ సంగీతము సిద్ధాంతమునకు లోనై 

స్థిరమై మార్చునొందదు. చేశ్యసంగీతమనగా జనుల అభి 

రుచి ననుసరించి వాడుకలో నుండునట్టి సంగీతము, 

[పతాపర్నుదుని కాలములో పాడబడిన భైరవీ రాగమున 

కును, కృష్ణదేవరాయల కాలములోని శ్రై రవికిని, ఇప్పుడు 

వాడుకలోనున్న జ్రైరవికిని భేదముండును. శ్రైరపీ 

రాగమునకుగల లక్షణములు అనగా స్వరములు, మూర్చ 
నలు, [వ్రయోగములు, ఇవి స్థిరములు. (పజల నాగరకత 

మారుకొలది, (పజలయందలిహావభావ ములు మారుకొలది, 

వారానందించు నసంగీతపుబాణిలో మార్పులు రావచ్చును. 

ఇందున కాధారము “దేశేదేశే జనానాం యదుచ్యా 

హృదయరం జకం" అని సంగీత. శాస్త్రమున నేక లదు, 

చేశ్య సంగీతము |ప్రజాసామాన్య మునకు గలుగు రక్తి 

భావమువె నాశారపడుచున్నది. కనుకనే తోడిరాగము 

నకు హిందూసానీతోడి యనబడు రూపాంతరము, సురటి 

రాగమునకు హిందూసానీ సురటి, అను రూపాంతరము 

పర్పడుచున్నవి. ఇటులనే కర్ణాటక 

సంగితమనియు, హిందూస్తానీ సంగీతమనియు సంగీత 

శాస్త్రము చెండు విధములై నది. ఇట్టి తారతమ్యమును 

మన |పాచీన సంగీత (గంథకర్తలు [గ్రహించి రాగము 

లలో శుద్దము, ఛాయాలగము అను భేదములను 

నూచించియున్నారు. 

పరిశుద్ధ మై, పవ్మితమై, (ప్రాచీన (పనిద్ధ వాగ్గేయ కార 

కులచేత నిర్జీత మైన సంగీతము గానసభలయందు మెండుగా 

వినదగును. ఈ నంగీతము “శాస్త్రీయ సంగీతము'__ 

(Classical 40310... అని వ్యవహరింపబడుచున్న ది. 

శాస్త్రీయ నంగీతమందు (వకృతమున చెక్కు. మార్పులు 

కలిగినవనుట విదితము, అర్థ శతాబ్దము[కింద గాయకుల 

సంఖ్యయు, (కోతల సంఖ్యయు ఎక్కువగా నుండినను 

[పయాణ సౌకర్యములు విస్తారము లేమిచే గానసభలు 

తరచుగా జరుగక అప్పుడప్పుడు జరుగుచుండెడివి. ఈ 

కారణముచేత సామాన్యముగా ఒక (ప్రసిద్ధ గానసభ 

రమారమి ఐదు గంటలు జరుగుచుండెను, పొడబడు కీర్త 

నా(క్రమము మీతముగానుండెడిది. విద్వాంసులు ఒకొక్క 

కీ ర్రనను వాలా విలంబముగను, వి|శాంతిగను పాడుచు 

పల్ల విఘట్టములో విశేష కాలము పనిచేసి విస్తరించి గాన 

ఇత్యాదులు 

_మొన ర్చెడివారు. పల్ల వి మూడు కాలములలో పాొడెడి 

సంప్రదాయ నుం జెడీది. ఇటీవల పల్ల విగానము వాడుక 

నుండి ఇంచుకతొలగి మరల నిప్పుడిప్పుజే [కొ త్తరూపు 

దాల్చినది. |పస్తుత కాలములో కీర్తనల సంఖ్య ఎక్కువ 

చేయుటయు, కీర్తనలు, రాగాలాపములు అత్యంత వేగ 

ముగా పొడుటయు, స్వర కల్పనలు చాల వేగముగా 

అనగా విశేషభాగము దుతకాలములో నిర్వహించు 

టయు, రాగాలాపన క్ట్టువ్తముగా చేయుటయు కాన 

నగును. దీనికి కారణము [పజాభిరుచి పాటకుల అభిరుచి 

అయియున్నట్లు విదితము, పూ ర్వ పు విద్వాంసులు 

స్వాతం[త్యముతోను, (పతిభా వ్యుత్పత్తులతోను గానము 

చేసెడివారు. వర్తమాన. కాలమున విశేషముగా దీనికి 
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వ్యతి రకము గా జరుగుచున్నది. ఒక గాయకుని చూచి, 

లేదా గాయనీమణినిచూచి, మరొక గాయకుడు కాని, 

గాయనీమణి కాని కొంత యనుకరించి, కొంత యతి 

శయించి చమత్కృతులతో పాడుటకు [పయత్నించుట 

నేడు సవాజమైనది. విపరీతమైన రాగాలాపనము, మిత 

మెన స్వరము, నాజూకనదగిన కొత్త సంగతులు, అన్య 

సంగీత [కమముతో మి(శమమైన కళలు, ఆలోచించి 

అమర్చుకొన్న రాగభాగములు, లెక్క వేసి యేర్పరచు 

కొన్న న్వరసమూవాములు, మృదంగపు వరునల ననున 
రించి వల్లించిన ముకాాయింపు స్వరములు, మున్నగునవి 

ఈ కాలమునందలి కొందరి శాస్త్రీయ నంగితమునకు 

[పత్యత లక్షణములుగా నున్నవి. ఇట్లు చేయుటచే సంగీత 

గౌరవమున శెక్కువ భంగ మొనర్చినళ్లుంచరాదు. అనేక 

పద్దతులలో నిది యొకటియనియు, ఇళ్లు ఇంకనుమార్చులు 

గలుగుననియు మన మూహింపవచ్చును. బహువిధముల 

మరొక పాతిక సంవత్సరములలో పూర్వపు పద్ధతులనే 

ఇట్టి విద్వాంసులు అనుసరించుట కవకాశము కలదు. 

నేటి శేడియో శాలపేపషము శెండు భాగములుగా 

నున్నది. ఒకటి శాస్త్రీయ సంగీతము. రెండు దెశీయ 

సంగీతము (Light Music), అభఘుసంగీతము_అనగా గాలి 

పాటలు. పై రెంటి లతణములు అనగా రాగలవణము, 

లయవిధానము, తాళనిబంధనలు సమాన మేయైనను, 

రెండవశాఖలో నంగీతవిశేషము నంశేపముగ రాగ 

విన్యాసమున కెక్కువ యవకాళము లేకుండ, సాహిత్య 

మునకు ఎక్కు_డు [పాముఖ్యము ఏర్పడుచున్నది. 

విజ్ఞులకు శాస్త్రీయ, కేశీయ నంగితములు శెంటియందును 

ఆనందము నొందుటకు అవకాశము గలదు. ఇతరులలో 

శా, స్త్రీయసంగీత మునందు ఆనంద మనుభవించువారు 

అరుదుగ నుందురు. బేశీయగీతముకూడ ఆనందకర మే 

యగుచున్నది, (పజలలో నలత్షణ సంగితమునందు రనజ్ఞత 

గలవారు అల్పసంఖ్యాకు లగుటచే, దేశీయ సంగీతము 

నర్థించు వారి సంఖ్యయే యెక్కు వగా గన్పట్టు చున్నది. 

కాని "కేడి యోమూలముగా | పదర్శ్నింపబడు సంగీత ములో 

శాస్త్రీయ సంగీత భాగమందు ఉన్నత కార్య[కమములు 

(Concerts) ఒక గంట పదిహేను నిమిషములకు మించవు. 

కొన్ని కార్య[కమములు (ప్రత్యేక ముగా “రాగమునకును, 
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ఆధుసిక సంగత ము 

తాళ మునకును, పల్లవి వికిని వినియోగింవపబడి నలుబడిఐదు 

నిమిషములకు మించక జరుగుచున్నవి. చేశీయ సంగీత 
ములో ఇరువదియైదు నిమిషములకు మించుటకు పిలు 

లేదు. ఈ నియ 

ములు, న్యరకల్పనలు మున్నగు గాన హక్రియల వై_శా 

ల్యము మిక్కిలి సం కెపింవబడి, స్వల్పపరిమితిలో ముఖ్య 

మెన లక్షణములను గాయకులు కనబరచుట తటస్థించు 

చున్నది. షుమారు అరగంట సేపు పొడదగిన కీ  ర్పన వడి 

నిమిషములలో ముగియుచున్న ది. ఇట్లే సక సంవత్సరము 

లుగా జరుగుటచే, గాయకులకును, |శోతలకును వి వి|₹ంతి 

గను, విలంబముగను పాడదగిన కీ ర్రనలయందును రాగ 

నుమముల ఫలితముగా మన కి కీర్తనలు, “రాగ 

ములయందును వాంఛ తగ్గి పోవుచున్నది. ఇట్టి కొత్త 

యలవాటు చొప్పున గాన నభలళలో సహితము, గాయ 

కులు కీర్తనలను, రాగములను, కొద్దిలో ముగించు 

చున్నారు. పూర్యమొకప్పుడు తమిళ దేశమునకు చెందిన 

సంగీత విద్వాంసుడు తోడి సీతారామయ్య యను నాతడు 

తోడిరాగమును ఎనిమిదిరోజులు పాజెడివాడని (పశీత్రి 

గలదు, ఇపుడన్ననో ఇరువది నిమిషములు పాడుటయే 

ఘనముగ చెన్నబడుచున్నది. ఇంచుమించు శేడియో 

సంగీత లకణములు గలదియే [గామఫోను సంగీత ము. 

ఈ రెండువిధము అయిన సంగీత యంత్రములు మన 

సంగీతమును సంతి ప్త మొనర్చినవి. 

“రేడి యోలోని లలితసంగిత మునకు సరిపోలున దే సినీమా 

గానము, (పకృతమున (పజలను మిక్కిలి ఆకర్షించుచున్నది 

సినీమాగాన మని [పత్యేకముగ చెప్పనవసరము లేదు. 

సినిమాకు (పాబల్యము లభిం చిననాటినుండి నాటకములు 

తీణించినవి. నాటకరంగ [పముఖులు చెక్కం|డు సినీ 

మాలో చేరుటను మనము సామాన్యముగా కాంచు 

చున్నాము. నాటకములో గానమునకు లభించిన [వాధా 

న్యము సినీమాలో లేనందున సినీమాలో గానభాగము 

తక్కు. వయెనది. తెలుగు సినీమాలు విశేషభాగము హిందీ 

సినీమాలను అనునరించుటచేతను, "పైజ్యాకులు, వాద్య 

బృందము (Orchestra), 'నేపథ వసం గిత ము (Back-ground 

music) మున్న గువాటి తోడ్చాటు అవనర మగుటచేతను 

సినీమా గానపుమట్లు హిందూస్తాని సినీమా నం[పదాయ 

ముల ననుసరించి యున్నవి. న్వచ్చమైన కర్ణాటక సంగీత 
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ఆధునిక సంగీతము 

మునకు తెలుగు సినీమాలలో తావు లేదనియే చెప్ప 

వచ్చును. “త్యాగయ్య,” “పోతన” ఇత్యాది ఫిల్ములలో 

తప్ప శేషించిన తెలుగు సినీమాలలో గానము చాలా 

భాగము హిందుస్థానీ పద్దతుల ననుసరించినదై యున్నది. 

సినీమా |పదర్శకులు, నిర్మాతలు, ఇచ్చగించినచో తెలుగు 

సినిమాలలో శాస్త్రీయగానము విస్తారము (ప్రవేశ పెట్టు 

టకు అవకాశము కలదనియు, అందుచేత సినీమాలోని 

విలువ (Entertainment Value) తగ్గదనియు చెప్ప 

వచ్చును. తమిళటాకీలలో శా(స్త్రీయగానమునకు చాల 

[పాధాన్యము గలదు. అయినప్పటికిని తమిళ సినిమాల 

వినోదపువిలువ తగ్గదు. సినీమాపాటలలోని నంగీత భాగము 

మిక్కిలి క్లుప్తమై చెశీయగానము (ప్రధాన మగుచున్నది. 

ఇట్టిపొటలు [చుకకులు తరచుగా వినుటచే శాస్త్రీయ 

సంగితమునందు (ప్రజలకు అభిలామ తగ్గిపోవుచున్నదది. ఈ 

కారణముచేత సినీమాగానము ఆదర్భమగుచున్నదనుటకు 

(Ideal Music) అవకాశము కలదు. 

నాటకరంగమందు శా స్త్రీయసంగీతమునకు పూర్వము = 

ఎక్కువ (పా ధాన్య ముండెడిది. కొన్ని నాటక సమాజ 

ములకు సంగీత విద్యాగుకువు లుండెడివారు. ఈ నాడు 

అట్టి పద్దతులు లోపించుటచేత నాటకములు శాస్త్రీయ 

సంగీతా ఖివృద్ధికి తోడ్పడజాలకున్నవి. మరియు నటకుడు 

పాచ్చయిన [శుతిమీద అందరును వినులాగున గొప్ప 

కంఠముతో పాడవలసి యున్నది. నటకుని గానమునకు 

విశాంతి యెక్కువ గనుక [పసిద్ద మైనట్టిదియు, నిర్దుష్ట 

మయినట్టిదియు నైన శాస్త్రీయ సంగీతము నాటకరంగ 

మందు ఉపయోగించుటకు మిక్కిలి అవకాశము గలదు. 

హరికథా కాలచేపములలోని సంగీతము శాస్త్రీయ 

సంగీతశాఖలోని కే వచ్చుచున్నది. [పస్తుత కాలపు కథకులు 

వెక్కం(డు సంగీతమందు సుశికితులు గాకున్నను, స్వర 

జ్ఞానము కలిగినవారు కాకున్నను, వారు పాడెడు కీర 

నలు, దరువులు మున్నగునవి ను|ప్రసిద్ద సంగీత పండితు 

లచే రచింపబడినవగుటచేతను, తొలుదొ_ల్త ఆదిభట్టనారా 

యణచానుగారు, కుంభకోణము పంచాంగ శేళి శాస్త్రి 

యార్ , మెనం వాటి నరసింగరావుగారు, రామాయణం 

సీతాపతిగారు మున్నగు (ప్రముఖ సంగీత. విద్వాంసుల 

చేతనేమి, శాస్త్రీయ సంగీతస్వరూపము కొందరి చేత్రు 

లలో విశేషముగా మారుటలేదు. కాని రండవతరగలి 

కథకులు కొందరు స్వకీయ రచనలతో సభలు నిర్వ 

ఖాంచుటలో, సంగీతములో తమకుగల అల్పజ్ఞాన మును 

వెల్లడించుచున్నారు. ఇది శోచనీయము. పిర్రలు సంగీత 

కృషిచేసి న స్వరజ్ఞాన మార్జించి లకణయు క్రమెన సంగీత 

ముత్రో వారిక చ కాల జే నములు చేయుట అవసరము, 

ఉత్సవములు, ఊరేగింపులు, వివావోది కార్యములు- 

ఇత్యాది సమయములలో వాద్యగాం|డొొనర్చు సంగీతము 

శాస్త్రీయ సంగీత మే. కాని, (దవిడ దేశమందు నాగస్వర 

వాద్య (కావాళవాద్య) విద్వాంసులు బహుసం ఖ్యాకు 

అగుటచేత అచ్చట శా(స్ర్రీయసంగితము మహోన్నత 

దశలో నున్నది. మన యాం[ధదేళములో సహితమిప్పుడు 

సుప్రసిద్ధ నాగన్వర వాద్య విద్వాంసుల సంఖ్య పాచ్చు 

చున్నందులకు మనము సంతసింపవ లను. 

భజనలు, సపాహములు ఇత్యాది సమయములలో 

శాస్త్రీయ సంగీతమునకు తావుండజాలదు. ఒక వేళ 

_ యున్నను (సేతుకులు భ క్రిపరులై నిమగ్నతతో (_పవర్షిం 

బుజ్జకథలు, 

చుట ఆశయమగుటచేతను, దీర్ధ కాలముగా నిట్టి తరుణము 

లలో సంగీత విద్వాంనులు పాల్గొనకుండుట చేత ను, 

శాస్త్రీయ సంగితమానందించెడు అవకాశము భజనలో 

లేకున్నది. మరియు “వాశేరామ, హరేకృష్ణ” ఇత్యాది 

నామములు అనేకవందల పర్యాయ ములు తాళములతో 

ఉచ్చరించుటయు, తరంగ ములు మున్నగునవి విశేషముగా 

పాడుటయు, ఈ శాఖలో నేర్పరులయినవా రే భజనలలో 

మిక్కుటముగా పాల్గొనుటయు, ఇందులకు మరికొన్ని 

కారణములు, కాని ఇట్టిసమయములలో శాస్త్రీయ సంగీ 

తము (సదర్శించుట శెట్టి యభ్యంతరము ఉండజాలదు. 

భరతనాట్య [పదర్శన ములలో ఈనాడు తగినంతగా 

శాస్త్రీయ నంగీతమునకు స్థానము లేకున్నది. ఇంతేగాక .. 

నేడు నాట్యనమయమున నటకుడే గాన ముచేయుట 

శా(స్త్రీయపద్ధతి. పూర్వము ఇళ్లు జరుగుచుండెడిది. ఇక 

వీథిభాగవతములు, జానపద గేయములు 

మున్నగునవి చేశీయగానమున వినియోగమగుచున్నవి.. 

ననుకరించుటచేత చేమి, ' వారియొద్ద కొంత (గ్రహించుట 
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(పభుపరిపాలన మంతరించి [(పజాపాలనము సుస్థిర 

మైన నవీనయుగమందు (పజలే సర్వవిధముల సంగీత 



క యాల 

సం 

వె 
అ 
కు చేయదగిన సేవ చాలగలదు. విడ్యావ్యా ప్తి, 

ద్యము, వ్యవసాయము, 

ములు ఇత్యాది సర్వ్యవిషయములయందును దభుత్వము 

వారు మిక్కిలి ళద్దవహించి, ఎట్లు నిర్వహించుచున్నారో 
అళ్లు సంగీత విషయమందును వారు (శద్ధను కలుగ జేసి 

కొనవలసిన అవసరము గలదు. [పభుత్వమువారు (పతి 

రాష్ట్రమందును నంగీతనాటక “ఎకాడమీలు"” స్థాపన 

చ్రేయుచుండుట [పశంసింప దగినది. కాని ఇంతమాత 

మున |పజలలో సంగీత విద్యా వ్యాప్పి కలుగ నేరదు. 

(పతి నగరమందును, [గామమందును, [ప్రజలు సంగీత 

సమాజము లేర్పరచి, 

సత్కరింపవలెను. (పజలెల్లరు, వివావోది శుభ కార్యము 

లందు ఉ త్రమగాయకుల నాహ్వానించి గెధగవింపవ లను. 

దేవాలయ ధర్మకర్తలు, మఠాధిపతులు, విరివిగా సంగీత 

సభలు జరిపించి సంగీతపోవణకు పూనుకొనవ లెను, 

విద్యాలయములలో నంగీతవిద్యకు ఉచితస్థానము కలుగ 

జేయవలయును. (పతి [గామమందును నంగీతవిద్యాలయ 

ములు నెలకొల్పబడ వలయును. ఇట్టి మార్గము లింక 

ఎన్నియో కలవు. ఇబట్లూనర్చినచో సంగీతమునకు పూర్వపు 

బాన్నత్యము లభించును. “ఏకం సంగీత విజ్ఞానం చతు 

అనునట్లు సంగీతమున కాధార మైన 

నాదము నుపాసించినచో చతుర్వర్గములను పొందగలుగు 

దురు. [బహ్మ, విష్ణువు, మహాశ్యరుడు, నాద మే స్వరూప 

ముగా గలవారు గాన వారు నాదముచే ేత్రనే యుపాొ 

పబడుచున్నా రని 

(1 ) (తీవర్గ ఫలదా స్సర్వే దాన యజ్ఞ జపాదయః 

ఏత త్సంగీత విజ్ఞానం చతుర్వర్గ ఫల (పదమ్. 

(శివసర్వన్వం) 

(2) నాదోపాసనయా దేవా (బవ్మో విష్ణు మహేశ్వర 

భవంత్యుపాసితా నూనం యస్మాచేశే త దాత్మ కాః, 

(సంగీత రత్నాకరము) 

అను శ్లోకద్వయముచే విదితమగుచున్నది. 

పరి శమలు, (పజాసౌకర్య 

సంగీత విద్వాంసులను రావించి 

ర్వర్గ ఫల[ పదం” 

సిం 

పో, రా, 

(శ్రీ ఆనందగజపతి మహారాజు :- పందొమ్మి 
దవ శతాబ్ది ఉత్తరార్థమున సంగీత సాహిళ్యాది విద్యలను 

పోషించిన వారిలో (శ్రీ ఆనందగజపతి మహారాజును 

(ఇ రబుంటగడాబలట ంబోూఆజా 

vy} వరి. పోషణమున 'పేర్కానవ లను. ఆఅం(ధ దేశ 

సాహిత్యమునకు చక్కని [పావు లభించినది. 

81.12.1850 న జన్మించి 28_5._1897లతోే స్వర్గ 

(శ్రీ ఆనందగజపతి మవోరాజు జస్ముంచిన రాజవంళ ము 

ఆం|ధ దేశమున చివరివరకు ఆంగ్లేయులతో _ పోరిన 

'గొరవమును పొందినది. ఈ వంశమునకు మూలస్పరుషు 
డైన మాధవవర్శ (క్రీ. శ. 591 లో ఉత్తరదేశమునుండి 

కృష్ణాతీరమునకు తరలివచ్చి రాజ్యమును స్టాపించెనని 
ఐతిహ్య మొకటి కలదు. వీరి సంతతివారు గోల్కొండ 

సహవాయకులుగ నుండిరి, వికిలో నొక 

రయిన పూనపాటి మాధవవర్మ 1652 లో విశాఖ వట్టణ 

[పొంత మున రాజ్యమును స్థాపిం చెను. ఈతని తరువాత 

[పఖ్యా తికి వచ్చినవారు 1757 లో బొబ్బిలి యుద్ధము 

చేసిన పెద విజయరామ గజవతి, 

తలు 

కను అదె. 
1D 

నవాబుకు 

(శ్రీ ఆనంద గజపతి జనకులగు (శ్రీ విజయరామ గజపతి 

1852 నుండి సంస్థానమును పాలించిరి. దక్షిణ భారతమున 

కృషిచేసిన వారిలో వీర[గ 

గణ్యులు. ఆంగ్ల సంస్కృత కళాశాలలను వీరు విజయ 

నగరమున స్థ్థాపించిరి. వీరి కృషికి మెచ్చి ఆంగ్ల వభుత్వము 

వీరికి ' మహారాజ” "శే. సి యస్. ఐ.* అను బిరుదములిచ్చి 

గెరవించెను. 

వీరి పు[తులు ఆనంద గజపతి మవోరాజుగారు. ఆనంద 

ఆంగ్ల విద్యా వ్యా ప్లీకె 

గజపతి తల్లి (శ్రీ అలక రాజేశ్వరీ మవే రాజ్ఞి. భార్య, జయ 

పూరు రాకుమారియైన [శీ వనకుమారి. శ ఆనందగజవతి 

తమకు జారసులు లేకుండుటచే, శ) పూసపాటి విజయ 

రామగజపతి మవోరాజులను ద త్రపుతునిగ (గహించిరి, 

(శ్రీ ఆనందగజవకి మవోరాజుగారు బవహుథాపూ 

కోవిదులు, సంగీత సాహిత్య వేత్త త్తలు; సుందర వి|గహులు. 

ఆం-గ్రేయు లీతని (Prince Charming) ఆని కీ ర్రించిరి. 

ఆనందగజపతి చూపిన అభిమాన కారణముగా విజయ 

' నగరము పండితులకున్తు శాన వేత్తలకును, సాహిత్య 
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కులకును కేం[దమయినది. 

(శ్రీ ఆనంద గజపతి మవోరాజు శ భాగవతుల హారి 

శా(స్త్రీయొద్దను, ముడుంచై_ నరసింహాచార్యుల యొద్దను, 

మేజర్ థామస్ కా శ్లెల్, లింగం లజ్య్మాజీ పండితుల 

యొద్దను సర్వవిద్యల నభ్యసిం చిరి. మహారాజుల ఆంగ్ల 



శ్రీ) ఆనందగజపతి మహారాజు 

ఛాపూ కోవిదత్వమును మెచ్చుకొని ఆంగ్లేయులు ఏీర్రిక్రి 

చిన్నతనమున నే “గౌరవ డాక్టరు పట్టపదానము గావిం 

చిరి. వీరికి వీణావాదనమందు అధికమైన కౌళల్యాఖి 

మానము లుండెడివి. పారసీ కారి భాషలలో వీరికి పొండి 

త్యము కలదు. “అద్యతనాం ధకవి (పపంచ నిర్మాత" లైన 

శ) తిరుపతి వేంకట కవులు 'పము చూచిన రాజులం బెల్ల 

నొక్క విజయనగర మవోరాజు వేత్తి యని ఏీరిని (ప్రళం 

సించి స్వీయ కవితావధూటిని సమర్చించిరి. వీరి ఆస్థాన 

ములో మవోపండితులు, 

కవులు, గాయకులు, [కీడా 

నిపుణులు, నటులు, ఎందరో 

మవోనుఖావు లుండెడివారు, 

ఆ తారాగణ మధ్యన్థుడయి 

ఈ రాజచం|దుడు [పకా 

రించు వాడు. 

(శ్రీ ఆనందగజపతి మవో 

రాజునకు రూవకముల నభిన 

యింప జేయుటయన్న 

మిక్కిలి యిష్టము, సం నత 
రూూపకముల నెన్నిటినో వారు 

ఆదరించి అభినయింప చేసి. 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, 

రత్నావళి మొదలగు నాట 

కము ' లిందు గలవు.. నటు 

డుగా, నాటక కర్తగా, 
విద్వాంసుడుగా [శీ గోమఠం 

శ్రీనివాసాచార్యులు ఈ 

యా శయమున 

(పఖ్యాతివహించిరి. వీరి పోషణమున నటకులు, నర్తకులు 

ఎందరో వృద్దినొందిరి. 

(శ్రీ ఆనందగజపతి మహోరాజు పోషించిన పండితులలో 

కిళాంబి రామానుజాచార్యులు, చొది మెళ్ళ రామమూర్తి 

పంతులు, గురజాడ అప్పారావు పంతులు మొదలై న 

(పతిభావంతులై న (పొజ్జులు కలరు. హరిక థా సిణామహొు 

ల న ఆదిభట్ల నారాయణచదాసనుగారి (పతిభను చూచి 

మహో రాజు ముగ్గు డగుచుండెడివాడు. 

రాజుగారి 

మహో రాజు 

సంన్క రణమునందు గూడ కృషిచేసెను, హిందువులలో 

(శ్ర ఆనంద గజపతి హిందూసంమ 

కన్యాశుల్కమను దురాచారము వ్యాపించియున్న కాల 

మది. ఈ మహోరాజీ దురాచారమును రూపుమాపుటకు 

కన్యాకుల్క మును గురించిన లెక్కలను తన యాధ్వర్యవ 
మున సిద్దముచేయించి తన "సాంఘిక చైతన్యమును 

[పకటించుకొ నెను, మవోరాజుగారి ఈ కృషీ గురజాడ 

అప్పారావుగారి కన్యాళుల్క నాటకరచనకు దోహద 

సగినది. అప్పారావుగారి 

ఈ నాటక మునకు మహారాజు 

కృతిభ ర్త రగా నుండి దానిని 

అభిమానించెను. 1897 లో 

మహోారాజుయొక్క అకాల 

మృతివలన వారినంఘ సంస్ల 

రణ కృషి తగినంతగా ఫలించ 

లేదు. ఆనందగజపతి మహో 

రాజుయొక్క పోవణమున 

“తెలుగువోర్ ఏ? అను ఆం|ధ 

ఆంగ్ల వారప[ తిక యొకటి 

ఆనాడు విజయనగర మునుండి 

వెలువడు చుండెడిది. ఇందు 
మహోరాజా వారి ఆస్థాన పండి 

తులు ఆం(ధాంగ్ల భావలలో 

రచనలను [పకటించు వారు. 

శ) ఆనంద గజపతి మవో 

సమస్యాపూరణ 

మన్న మిక్కిలి ఇష్టము, తమ 

విద్వత్క_ వులచే, కష్ట మైన 

సమన్యలను పూరింపించుట, చమశ్రారములై న సంస్కృత 

శ్లోకముల నాం|ధ్రీకరింప జేయుట, తెలుగు పద్య ములను 

స్కృతీకరించుట మవో రాజుగారి నిత్యవ్యాన సంగములు. 

తాముకూడ నెన్నియోా సమన్యలను పూరించిరి. స సం నృత 

శ్లోకములను, తెలుగు పద్యముల నెన్నింటినో రచించిరి. 

రాజునకు 

వం యీ రచనలు హ్నృదయంగమముగా నుండును. 

నాడు. సాహిళ్యాదులలో కృషి జరిగినను, పరిశోధ 

నలు జరిగినను, ' ఎవరి-కై నను ఆనందగజపతీం|దుల సాహో 
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య్యము లభించుచుండెడిది. మాక్సు ముల్లరు పండితుడు 

తలపెట్టిన బుగ్వెద నంహితా ముదణమునకును, 

సంస్కృత వాచస్పత్య ము[దణమునకును, ఎందరో కాశి 

పండితుల [గంథ ము[ దణమునకును, నున్నీ మహమ్మద్ 

పాచ్చామియా సాపాబుయొక్క “ఫరహాంగే ఆనంద 

రాజ్” అను ఉర్దూ నిఘంటువు ము[దణమునకును, 

మవోరాజు కారణభూతుడు. గురజాడ (శ్రీరామమూర్తి 

గారు రచించిన “కవి జీవితములు” అను కవుల చరితకు 

మహారాజు యొక్క సంపూర్ణ (వోళ్సాహము లభించినది. 

మహారాజునకు సంస్కృ తాం[ధ భాషలతోజాటు 

లాటికా, ఫార్సీ, ఉర్దూ, (ఫెంచి ఛాషలలోకూడ మంచి 

|పవేశము గలదట. ఈ మవోరాజు వరదరాజ కృతమగు 

లఘు కౌముదిని కొంతవరకు కెనిగించెను. వీరి కాంగ్ల 

రచయితలలో జా౯ా స్టూవర్జుమిల్ , పారృద్దు స్పెకానర్, 

పోప్ మొదలగువారియం దభఖిమానము. వీరాంగ్ధమునను 

ఇవాల రచనలు చేసినారు. 

ఇన్ని [పతిభలుకల మవో[ పభువై నను ఆయనలో 

నాడంబరముగాని, జొద్ధత్యముగాని లేకుండెను. వారు 

పండిత పొమరులయం దభిమానదృష్టి కలవారు. వారి 

సుగుణ సంవదను గురజాడ అప్పారావుగారు తమ 

జై రీలలో సముచితముగ స్తుతించినారు. 

ఆనందగజపతి మహోరాజు తమ తండీవలె వై[సాయి 

కాన్సిల్ సభ్యులును, జి. సి. ఐ. ఇ. బిరుదాంకితులు నై 

యలరారిరి. 

కొ, వీ. 

ఆనందవర్దనాచార్యుడు :- కాలము . సమకాలి 

కులు ;= భారతీయ సాహిత్య శా(స్ర్రము శాఖోపశాఖలుగా 

వి స్తరిల్లినది. సుపసిద్దులెన సాహిత్య శా|న్త్రకారులలో 

(శ్రీ ' ఆనంద వర్గనాచార్యుడు పెరెన్నిక గన్న వాడు. 

ఈతడు కాశ్మీర దేశీయుడు. రి5్5- 884 (కీ, శ. లో 

కాళ్ళీర దేశము నేలిన యవంతివర్మ యాస్థానము నీ 

విద్వన్మణి యలంకరించి యుండెను. ఆనాడు (పఖ్యాత 

పండిత కవులకు కాశ్మీరము కాణాచియె యుం డెను. 

సు పసిర్ధులయిన పీద్వాంసులలో ముకాకణుడు, శివ 

స్వామి, రత్నాకరుడు మున్నగువా రానంద వరనునితో 

పాటుగా అవంతివర్శ సభను భూషించియుండిరని రాజు 

ఆబంటలుం ణు యి 
థి ల్ 

తరంగిణి చెప్పుచున్నది. సమకాలిక 

నాయకమణి యనదగు ఆనందవర్ణనుడు 

(వాంతమందున్న ఉద్భటుని చర్రొ చెను. 

(వాంతమందుండిన రాజశేఖరునిచే తాను ప్రశంసింప 

బడెను, కావున నీతడు తొమ్మిది పది శ తాబ్దముల నడిమి 

వాడై యుండు ననియు, ఈతని కావ్యరచనా కాలము 

కీ. శ. 640.570 వరకును అయియుండు ననియు 

చారి తకులు తలంచుచున్నారు. 

వంశము ;= ఆనంద వర్ణ నాచార్యునిది రాజాన క 

వంశము. కాశ్మీర పండిత వంశములలో రాజానక వంశము 

మిక్కిలి (పతివృగన్నది. నువో విద్వాంసులు, రచయితలు 

ఎంద జెందరో ఈవంశమున నుద్భవించిరి. రుయ్యక 

మమ్మటాదులగు నాలం కారిక (శేష్టలీ కోవలోనివా శే 

ఆనందవర్గనుని తండి నోణపండితు డై నట్టు దేవీశతకము 

వలన తెలియుచున్నది. 

ఆనందవర్హనుని కృతులు :. ఈ మవోకవి రచించిన 

[గంథములలో దేవీశతకము, విషమజాజలీల, అర్జున 

చరితము, ధర్మో త్తమ వివృతి, ధ్వన్యాలోకము ముఖ్య 

ములు. విషమబాణలీల, అర్జున చరితములు [పాకృత 

కావ్యములు. 'దేవీశతక ము యమకాది శజ్దాలం కారముల 

తోను, గోమూతికాది చితబంధ ములతోను విలసీల్లు చు 

'ఆనందవర్గనుడు మహితధ్వని కర్హయె కాదు, చితకవిశా 

ధురీణుడు? నగునని యా కవీం[దుని నవ్యసాచిత్వమును 

వెల్లడించుచున్నది. దీనికి కయ్యటుడను కాళ్టీరపండితు 

డొక వ్యాఖ్యను (వా సెను, ధర్మకీ ర్తి రచించిన [ప్రమాణ 

నిశ్సాయమను (గంథ మునకు వ్యాఖ్య ధర్మో త్తమ యను 

నది. దానికి ఆనందవర్ధనుడు రచించిన వివరణమే 

ధర్మో త్తమ వివృతి. 

ధ్వన్యాలోకము :- ఆనందవర్ధనుని విస్తార యళన్సు 

నకు మూలకారణమయినది యాతని ధ్వన్యాలోకము. 

అలంకార శ్మాస్త్రమున కెల్ల శిరోభూపణమన నొప్పిన దీ 

[గంథ రాజము. కావుననే వేదాంతశా(స్త్రమునకు వ్యాన 

మహర్షి |బహ్మాసూ[త్రము లెట్లో, వ్యాక రణమునకు 

పాణిన్యాచార్యుని యష్టా ధ్యాయియెట్లో సాహిత్య శ్యాస్త్ర 

మునకు (శీ, మదానందవర్గనుని ధ్య్వన్యాలోక మళ్లే యని 

విమర్శకు లుగ్గడించినారు. లలితమైన కావ్యత_త్త్వమును 
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నిరూపించు నీ ధ్వన్యాలోకమును రచించి యానంద 

వర్ధనుడు సకల న నహృదయ హృదయానంద వర్ణనుడుగా 

నన్వర్థుడెనా డని రసిక శేఖరులు పళంసించినారు. ధ్వన్యా 

లోకమున పతిపాదింపబడిన నాగ్గమునే శిరసావహించి 

యానంతరి కాలం కారికులు పలువురు సాహితీ విమర్శ 

ములు సాగించి |గంథ ములను వెలయించినారు. 

ధ్య్వన్యాలోకమునే _ సహృదయాలోక మనియు, 

కావ్యాలోక మనియు వ్యవహరించుట గలదు. ఇది కారికా 

రూపమున నున్న ధ్వని యను మూల గంథము--దాన్నివై 

ఆలోకమను వృ త్తియు చేరి ధ్వన్యాలోక మెనది. ఇది 

నాలుగు భాగములుగ విభజింపబడినది. దీనిలోని భాగము 

లకు ఉద్యోత ము లని "పేరు. 

కారికాకర్తయు ఆనందవర్ధనుడును భిన్నులు కారు: 

ధ్వన్యాలోక ములో కారిక లను సహ్మదయు డను నతడు 

రచించెననియు, ఆ కారికలకు ఆలోక మను వృత్తిని 

మొతము ఆనంద వర్ధనుడు నిబంధించెననియు కొందరు 

విమర్శకు లొక వాదమును లేవరీసిరి. ఈ (గంథములో 

సహృదయ శబ్దము తరచుగా వచ్చుటయు, లో చన 

వ్యాఖ్యానమును రచించిన యభినవగువ్లు డచటచట 

కారికా కారుని మత మిది, వృ త్తీ కారుని మత మిదియని 

వేరుచేసి చెప్పుటయు ఈ వాదమునకు దారిలీసినవి, కాని 

చక్కగా పరిశీలించిన విద్వాంసులు కారికావృ త్తి రూప 

మైన సంపూర్ణ ధ్వన్యాలోక |గంథ మునకు క ర్త యానంద 

వర్ధనుడే యని నిశ్చయించినారు. ఆలంకారిక సంపదా. 

యమున ఆనందవర్గనుడే ధ్వన్యాలోక రచయిత యని 

(ప్రసిద్ధి గలదు, రాజశేఖరుడు. కుంత కుడు, మహిామభట్టు, 

ఇ. మేం దుడు, హేమచం దుడు, [(పతీహానేందు రాజు, 

మొదలగు "పెక్కురు సాహిత్య శాస్త్ర కారులుకూడ ఆనంద 

వర్ణనుడే కారికావృత్తులు రెండింటికిని రచయిత యైనట్లు 

శెలిపియున్నారు. ధ్వని (పస్థానము (1గంథరూపము 

బొంది నట్లిది) సోపజ మెనటు ఆనందవరనుజే రచించెను. 
డు ఈ ద 0 @ 

శ (గంథ మున గన్చట్టు సహృదయ శబ్దము కారి కా 

కర్త నామభధేయ నునుటకు. తగిన |పబల [పమాణములు 

లేవు. శావ్యత త్త్వజ్ఞుడగు రసికు డనియే దాని కర్థము. 

అభినవగుప్ప్తుడు కారిశాక ర్రను.. 

వృ త్తికర్తను "వేరుచేసి చెప్పియుండుట పాఠక సౌకర్యా 
చెప్పుట యు కృము. 

పరవాచ్య. ధ్వని. ర్ం. 

రమే యనియు, వస్తుతః ఆతనికి కూడ ఆనంద వర్గనుడే 

ధ్వన్యాలో కక్రర్త యనునదియే యభఖిమత మసీయు. 

నాతని భరతనాట్య శాస్త్ర వ్యాఖ్య యగు అభినవ భార 

తిని వరిశీలిం చినవారికి తెలియక పోదు, 

ధ్యన్యాలోకము, సాహిత్య శాస్త్రము :. శాస్త్ర మనగా 

శాసించునది. అనధిగ తార్థ జ్ఞుపన మే శాననము. సకల 

(పమర్ధ్థసాధక ములగు రసాదులను గుజించిన జ్ఞానసాధన 

మగుట సాహిత్యము శాస్త్రము. విశషముగా ధ్వన్యా 

లోకము (పమాణాంత రమువలన తెలియ రాని ధ్వని 

న్వరూవ మును నిరూపించునదగుట చదాసికి ఇాన్రుత్వము 

సుప సిద్దము. “ఆనందవర్గనాచార్యులు ఈ శాస్త్రము 

ద్వార సహృదయ హృదయములయందు 'దేవాలయాది 

ధర్మసంస్థానిర్తాణ మునవ లె శాశ్వత మైన (పతిష్టను పొందును 

గాక!” యని నుడివిన యభినవగుప్తాచార్యులు ధ్వన్యా 

లోకము శాస్త్రమని ము క్షకంఠమున చెప్పనే చెప్పిరి. 

(గ్రంథ ప్రతిపాద్యము :. (పథ మోద్యోతములో ప్రతి 

పాదింపబడిన వినయము లివి: 1. ధ్వని యనున దొకటి 

లేనేలేదను ధ్వన్యభావ వాదుల వాదముల యనువాదము. 

వాని ఖండనము. 2. వాచ్యార్థ వ్యం గ్యార్ధ ములు. రన 

ధ్వనియే కావ్యాత్మ-. ధ్వని సహృదమైక వేద్యము. 

8. ధ్వని నిర్వచనము. అ చేస సమాసోశ్త్యాదు లగు 

నలం కారములలో “ధ్వని యంతర్భూత ము కాదు. ధ్వని 

బుధసమ్మతము. రసధ్వనియే కావ్యాత్మ యను విషయ 

మున అనుభవ [ప్రమాణము ఇతివోన (పమాణము. 

4. ధ్వని భేదములు. అవివతీత వాచ్యధ్వని, వివతీ తాన్య 

థా క్షవాదము. భ కిధ్వనులు 

భిన్నములు. భాక్తవాద నిరసనము. 6. రస్మపతీతి. రస 

(పతీతి శబ్దములవలన గలుగదు. రసము సామాజికనిష్ట ము. 

ధ్వని నిర్వచింపరాని దనుట యుక్తము కాదు. 

ద్వితీయో ద్యో తము. 1. అవివతీత వాచ్యధ్వని 

యర్థాంతర సం|కమితము_అత్యంత తిరస్కృత వాచ్యము 

నను విధమున శెండు తీరులు, ఉదాహరణములతో తన్ని 

రూపణము. 2, వివ తి శాన్యపరవాచ్యము. సంలత్యు 

కమవ్యంగ్య ము. అసంలవక్ష్య కమ వ్యంగ్యము నని రెండు 

విధములు. లి. అసంలత్యు కమ వ్యంగ్యము రసము, 

భావము, రసాభాస భావోభానములు, భావశమము 
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మొదలగు రూవముల విలసిల్లు విధము 4&4. రనపదాద్య 

లం కారముల న్వరూపము. 5, గుణములకు అలంకారము 

లకు భేదము రీ. శృంగారాది రసముల కనుగుణము శైన 

పరస్పర గుణాదులు, 7, సంలక్యు కమ వ్యంగ్యము 

లోని యవాంతర భేదములై న శబ్దళ క్తి మూలధ్వని, అర్థ 
థ్ క్తి మూలధ్వని, 8, శేషకు, అర్థశ త్తి మూల ధ్వనికినిగల 

శేదము, ర్ట అలంకార ధ్యని కుచారారణములు. 

తృతీయోద్యోతము : ia l. వ్యంజక మునుబట్టి యేర్పడు 

ధ్వని భేదములు. 2. వర్షపద వాక్య సంఘటనా |వబంధ 

రూపకములైన వ్యంజకముల వలన నేర్పడు వివిధ వ్యం 

గ్యములు. తదుదావారణములు. కి. అసమాన, మధ్యమ 

నమాస, దీర్హనమాస రూపమైన సంఘటనా స్వరూపము. 

4. రసోత్పత్తి, రనచర్వణము, వయలంకారము. లేరన 

ముల కనుకూలములను చర్చ. ల. ఇతి వృ'త్తమునకు 

రసమునకుగల సంబంధము, నుప్రిజ్ విభక్తులతోను, 

క త్తద్ధిత [వపత్యయములతోను, సమోసాదులతోను అసం 

లత్యు [కమధ్వని. ధ్యనించు విధము, రనవిరోధులు. 

6. ఒక కావ్యములో ముఖ్యమైన రన మొకటియే 

యుండును. తక్కినరనము ల్మపథధానములు. వాచ్యార్థ 

గమ్యార్థముల భేదము. గుణవృ్తి వ్యంగ్యములకుగ ల 

భేదము. వ్యంగ్య మనుమాన [పమాణముతో గతార్భము 

కాదు. 7. గుణీభూత వ్యంగ్యము. (ఇదియే మధ్యమ 

కావ్యము. వ్యంగ్యార్థ ముక ౦కు వాచ్యార్థము సుందర 

ముగా నున్నట్టిది గుణీభూత వ్యంగ్యము) గుణీభూత 

వ్యంగ్యమున కుదావొరణములు. రి. చత కావ్యము 

(దీనినే మద కావ్యమందురు) శబ్ద చిత్రములు, వాచ్య 

చితములు, యమకాదులు = ఉశ్చ్రజారులు. 9. రీతులు. 

వృత్తులు. 

చతుర్ణోద్యోతము := 1. ధ్వని కావ్యములలోను, గుణీ 

భూత వ్యంగ్యములలోను కవి ప్రతిభ నిత్యనూతన శోభ 

లను వెలయించును. 2. రనభోవ తదాభాన త|త్పశమ 

నాది బహు పకారములు. ల్. కావ్యమున కవి యొక 

రనమునశే [పాధాన్య మిచ్చుటవలన శోభాతిశయము 

కలుగును. 4. మహాతారతము శాంతరన [పధానము, 
రామాయణము కరుణరన (పధానము. ల్, దేశ కాలా 

ద్యవస్థా భేదమువలన వాచ్యార్థములు కూడ ననంత 
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ఆనందవర్షనాచార్యుడు 

ములు. అవి నవ్యములు. 6. పలువురు కవులచే పలు 

విధములుగా ననుభు క్షమయు కావ్లు నవ్వత్వ నీతికి 
లి అ బీఐ శ 

వోనిలేదు. 7. క వుల వాక్యములకు పరస్పర నాజాతగ్గము 

కాదు, ర. వాళ్యార్థ సాజాత్యము బింబ 

రూపమునను, వస్తుచిత రూపమునను, వ్యక్తి క్రి వ్య క్ష్యంతర 

రూపమునను గలుగును. వీనిలో మొదటి శెండును 

అనుపాదేయములు. పదార్థ సాజాత్యము దోషము 
కానేకాదు. 9. స్వతం[తులగు మవోక వుల వాజ్మాహో 

_ ధ్వని (ప్రన్ధానము:. సాహిత్య శాన్తకర్తలలో 
ముఖ్యులు కొందరు కావ్యత త్త్వమును పరిశీలించి 

అట్టి వారిలో భామవోదులు 

అలంకార మే కావ్యాత్మ యన్నారు. వామనుడు రీతి 
కావ్యాత్మయని నిశ్సయించెను. కుంతకుడు వకో క్రి 

కావ్యాత్మ యగునని పల్కెను. శేమేందుడు జాచి 

త్యము కావ్యాత్శ్మయని భావించెను, ఆనంద వర్ణనా 

చార్యుడు ధ్యనియే కావ్యాత్మయని సిర్ధాంతీక రిం చెను. 

కావ్యాత్మును నిర్ణయించిరి. 

నవృదయ శ@ేరుడగు నానంద వర్ణనుని పృాద్యమగు 

నీ ధ్వని[పన్థానము సాహితీలోక మునకు శిరోధార్య మైనది. 

భరతమపవార్షి నిర్వచించిన రసాభివ్య క్రి మార్గమును 

గెవలము శ్రవ్యకావ్య విషయికముగ నేగాక కావ్య 

సామాన్యమునకు సమన్వయించి యీ విద్వద|గేనరుడు 

రసధ్వనియే కా వ్య జీవితమని సోదావారణముగా 

నయుక్తికముగా  నిరూపించినాడు. మవోకవృులగు 

కాళిదాసాదుల కవితలలోకల ధ్వనిమణులను [పదర్శించి 

నాడు. 

ధ్వనిమార్గము - ఆనందవర్థనునికి పూర్వమే యుండె 

ననుటలో సందేహములేదు. కాని ధ్వని స్వరూపమును 

వివరించు [గంథ మెద్దియు తొల్లి లేకుండెను. ఛాయా 

మా(తముగానున్న ధ్వని భావమునకు రూపుదిద్ది శంక 

లను పరిహరించి, పాతుపు పుష్టి నొనగి, సంవాదములను 

జూపి, శా్ర్రుత్వపదవి నధిరోహింవచేసిన మహనీయు 

డగుట (శ్రీమదానంద వర్ధనుడు ధ్వని్మపస్థానము స్వోపజ్ఞ 

మని చెప్పుకొనుట కర్షుడై యున్నాడు. “ధ్వనిధ్వనియని 

ధ్వని చేయుటయేగాని నిగ్గదీసి ధ్వని స్వరూప మెట్టిది ? 

గీ 



ఆనకట్టలు : నిక్షేప జలాశయ నిర్మాణము 

యని యడిగిన ఈ జడులేమి చెప్పగలరు ?*ఎ అని పరివా 

సించినవారి మోములు వెల్లబార ధ్వని గంథము వెలసి 

నది. ధ్వనిిపస్థానము సిద్ధాంతమై మెరసినది. ఈ ధ్వని 

భావము తొలుత వైయాకరణుల స్ఫ(ోటవాదముణే 

స్ఫురింప జేయబడినది. స్ఫోటవాదము మిక్కిలి |పాచీన 
మైనది. పాణిని మహర్షి కంచుముందే యీ వాడమున్న ట్టు 

తెలియుచున్నది. సోటాయనుడను నాచార్యుని పాణినియే 

న్మరించియుం జెను. ధ్వన్యాలోక [గంథరచనమును 

గురించి చెప్పుచు ఆనందవర్గనుడు, “ఈ |గంథము ధ్వని 

సిర్థాంతమును. నిరూపించుటకు నూతమే (పవృ తత్త తము 

కాలేరనియు, కవితా |[వ్రరమోజనమును వివరించుచు 

సవ్భాద యాస్వాద్యమగు రసనిబంధన మున కవులకు మార్గ 

దర్శక ముగా కూడ. నిది యువకరించుననియు నుడి వెను. 

ధ్వన్యాలోకము కవితానౌక కు దీపగ్భహము. 

ఈ ధ్వనివాదమును వ్య క్రి వివేకము, హృదయ దర్భ 

ణము మున్నగు (గంథములలో మహిమభట్టు, భట్ట 

నాయకుడు మొదలగువారు నిరసించిరి. కాని యాలంకా 

రికులలో పలువురిచే నాదరింపబడిన ధ్వని ప్రస్థాన 

గారవమున కంతమా[తమున నావంతయు లోపము 

రాలేదు. 

ధ్వన్యాలోకము __ వ్యాఖ్యలు విం. ధ్వన్యాలోకముమీద 

చం|దిక యను నొక వ్యాఖ్య పూర్వ మున్న ట్టు తెలియు 

చున్నది. 

ధ్వన్యాలోక వ్యాఖ్య లోచనము. దినిని రచియించినది 

(శ్రీమదభినవగుప్తాచార్యులు. వీరు మహాపండితులు, 
విమర్శకులు, కాశ్మీర శై_వాచార్యులు, పొణినీయము 

నకు మహో భామ్య మెట్లో, అలంకార. శాస్త్రమునకు 

లోచన వ్యాఖ్య యట్లు. లోచనవ్యా ఖ్యవలన నే ధ్వన్యా 

లోకమున కంతటి (ప్రచార ప్రసిద్ధులు గలిగిన వనుట 
యతిశయో క్తి కానేరదు. చందికా వ్యాఖ్యాత శీ ను 

దభినవ గుప్తాఛార్యుని పూర్వ వంకీయుజే యని శెలియు 

చున్నది. దానిని సమ్మగముగా అవలోకించియే యభి 

నవ గుప్తులు లోచనమును రచించిరి. అక్కడక్కడ 
చం|దికా వ్యాఖ్యను ఖండించుచు “మా పూర్వ వంశీయు 

నితో నిక కయ్యము చాలును.” అనుచు లోచనక ర్త 

అది యిపుడు లభ్యము కాదు. 

వాదము నుపనంహారించు చుండుటయే యిందుకు సాతి. 
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(పసిద్ధ మయిన 

ఆంధ్ర ధ్వన్యాలోకములు := అఖిల భారత (పఖ్యాతిని 

గని పఠన పాళములలొ మిక్కిలి [పచారము నొంది 
యున్న ధ్వన్యాలోక మునకు తెలుగులోను గొన్ని యను 

ధ్వనికారికల కనువాద మగు 
సుప్రసిద్ధ పండిశులయిన (శ్రీ అవ్వారి 

వాదములు వెలసినవి. 

“ఆం| ధధ్వని” 

నుబహ్మణ్యశా స్త్రీగారు రచించిరి. పిమ్మట (పకటింపబడిన 

వానిలో (శ విద్వాన్, సాహిత్య శిరోమణి భాగవతుల 

కుటుంబశా (స్త్రీ) (ఎం. ఏ ఏ +) గారి “అధిన వాం౦|ధథ ధ్వన్యా 

లోకము (వ్ర మోద్యోతము మా్యతమే), 

లమ్మీనారాయణ శాస్తులుగారి “ఆం|ధధ్వని”, న్యాయ 

(శీ పంతుల 

శిరోమణి (శ్రీమాన్ వేదాల తిరు వేంగళాచార్యుల చారి 

“ఆంధ ధ్వన్యాల్ క ము (వసిద్దములు. 

చ. రం. 

ఆనకట్టలు : నిక్షేప జలాశయ నిర్మాణము :- 
1. జలాశయ నిర్మాణమునకు గల ముఖ్యోద్దేశములు ఫం 

జలాొాశయములు ఈ [కింద వివరింపబడిన ఉపయోగముల 

కొరక ముఖ్యముగా నిర్శించబణును. 

1. వర్షములేని బుతువులలో, లేక వర్ష ములు తక్కువగా 
నున్న కాలములో సన్యములకు అనుకూలముగా నీరు 

సరఫరా చేయుటకు, బెట్ట కాలములో మానవులకు 

పళుప జ్యాదులకు జీవనాధారమునశకై నీరో సమ 

కూర్చు టకు, 

ని వెద్దనదుల వరదలవలన దేశమునకు కలుగు ఉపదవ 

ములను అరిక ట్టుటకు, 

లీ. దేశములో పార్మిశామి కాఖివృద్ధికె అవసరమగు 
.విద్యుచ్చ క్తిని చౌకగా ఉత్పత్తి చేయుటకు, 

4. నెకాయోానమునకు వసతులు కల్పించుటకు, 

కొన్ని [పచేశములలో వర్షములు సంవత్సరములో 
బాల భాగము విరివిగా కురియుచుండును. ఇవి సామా 

న్యముగా సస్యానుకూలముగ నుండుటచే పంటలు వండిం 

చుటకు వర్ష ముల ద్వారమున దొరకు నీరు సరిపోవును. 

కాని యితర (ప్రదేశములలో సంవత్సరములో వ కొద్ది 

కాలమో వర్షములు కురియును. మిగత కాలములో 

వర్షము లుండవు. వర్హా కాలములో రులకు అవసర 

మైన “దానికంశు అధిక ముగా నీరు లభించుటయు, ఇతర 

కాలములో వైర్లు పెరుగుటకు చాలినంతనీరు దొరకక 



పోవుటయు జరుగును. అట్టి సందర్భములలో వర్షాకాల 

ములలో అధికముగా లభించి సముద్రమునకు నిరుప 

యోగముగా చేరుచున్న నీటిని నిలువచేసి వైర్లు పెరుగు 

టకు అనుకూలముగా నీరు అంద జేయుటకు నికేవ జలా 

శయములు (Storage reservoirs) నిర్మించబడును. ఇట్టి 

జలాశయములనుండి కాలువలద్వా రా నీరు పొలములకు 

అంద జయబడును. 

దేశములో (పవహించెడు పెద్దపెద్ద నదులలో తర 

చుగా వర్హా కాలమునందు వరదలు వచ్చును. వీటివలన 

అనేక [గొమములు అనేక చదరపు మెళ్ళ విస్తీర్ణము 

గల వంటభూములు చెల్లాచెద రై పోవును. జలాశయ 

నిర్మాణము వలన ఈ వరదల ఉధ్భత మును తగ్గించి, 

దేశమునకు కలుగు అరిష్టములను పోగొట్ట వచ్చును. 

కర్మాగారములను నడపుటకు కావలసిన శక్తిని 

బొగ్గు, చె[ట్రోలు, డీజలు నూనె సవ్హయి చేయును. 

శాని (ప్రపంచములో ఇవి లఖించెడు (వదేశములు మిగుల 

తక్కువ. వాటిని తేపములు కూడ దినదినము తగ్గిపోవు 

చున్నవి. ఇందువలన [కమముగా పారి శామిక పరిస్థితులు 

కీణించవచ్చును. ఈ క్రిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుటకు జలా 

శయములు ఉపయోగపడును. పీటిద్వార ఒక ఎత్తైన 

[పదేశములో నీటిని నిలువ జేసి, దానిని [కమవిధమున 

[కింది [పచెశములకు వదలినచో పర్పడు జలపొాతమునుండి 

శక్తిని పుట్టించవచ్చును. దీనినే జలవిద్యుత్ అందురు. దీని 

ద్వారమున _ కర్మాగారములకు చౌకధరలో శక్తి 

దొరకును. సరకులు ఒక [పదేశమునుండి ఇం కోక (పదేశ 

మునకు వళ్ళు, బస్సులు, ఎద్దులబండ్లు మొదలై న వాటి 

మీదకన్న పడవలు, లాంచీలద్వార చాలతకుు వ ఖర్చులో 

రవాణా చేయవచ్చును. జలాశయముల వలనను, వాటి 

నుండి |పవహించు కాలువలవలనను చేశములో నీటి 

రహదారులను కల్పింపవచ్చును. 

వీ, జలాశయపు కట్టడముయొక్క- నిర్మాణము :- ఏదైన 

ఒక నదిమీద జలాశయ నిర్మాణము కావించుటకు ముందు 

నదినుండి ఎంత నీరు లభించును ? ఈ నీటిద్వార ఎంత 

భూమి సేద్యము కాగలదు? జలాశయముద్వార జల 

విద్యుత్తును ఉత్ప త్తి చేయుటకు అవకాశ మున్నదా+ జలా 

శయ నిర్మాణమునకు అవసరమగు కట్టడ మునకు తగిన 
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పునాది ఉన్నదా? మొదలగు విషయములను పరిశీలించ 

వలసి యుందును. ఆనకట్ట 3 

నలము నిశకేశించిన తరువాత పరక మెనకట, ఎంత ఎతున 
ధి G ణ్ Ee అలాని 

కట్టవ లెను అను విషయములను నిరారణ చేయవలను. 

జలాళశయముల కట్టలను మట్టితో గాని, రాతిగచ్చుతో 

నిర్మాణమునకు అనువగు 

గానీ, సిమెంటు కాం|కిటుతో గాని, నిర్శింపవచ్చును, 

4. మటి కటడములు := మనచేశములో మట్టితో కట్టలు 
అ చణ డు జ్ర 

వేయుట పూర్యకాలము నుండి ఆచరణలో నున్నది. 

పా కాల,.-రామప్ప మొదలగుతటాక ములను మట్టికట్టడముల 

తోనేనిర్మించి యున్నారు. మట్టికట్టలు యితర విధములైన 
ల ౬ యా 

కట్టలకంచు చాల తక్కువ ధరతో తయారగుటయు, ఈ 

కట్ట నిర్మించుటకు అవసరమగు మన్ను ఎచ్చకున సులభ 

ముగా దొరకుటయు వీటిని నిరించుటశై [పత్యేకమైన 

నేర్పరితనముగల పనివాం[డు అవసరము లేకపోవుటయు, 

మట్టి కట్టలు విరివిగా కట్టబడుటకు కారణము లై 

సుమా శేబది అడుగుల ఎత్తువరకు నీటిని 

ఆపుటకు మట్టితోనే కట్టలు కట్టవచ్చును. 
౬ ఈ డు 

మనకు సామాన్యముగా లభించు మట్టి "రండు రక 

ములుగా ఉన్నది. ఒకటి ఇసుకమన్ను, రెండవది బంక 

ESE బం, మన్ను. ఇసుకమన్నులో నున్న మట్టి శేణువులు పెద్దవి 

గాను, శేగడి, ఒండు మట్టిలోనున్న శేణువులు సూక్షు 

మెనవిగాను ఉండును. మంటి రేణువులు పెద్దవిగా 

ఉన్నప్పుడు ఆ మట్టికి ఎక్కువ స్టిరత్వ ముండును. అటు 

వంటి రేణువులు నులభముగా నీటి పబావాములో కొట్టు 

కొనిపోవు. ఎండ త్రీవతకు పగుళ్ళుపాయవు. శాని శేణు 

వుల మధ్యనున్న సూవ్మ రం|ధములగుండ కొంత నీరు 

బెటికి (పవహించుటకు అవకాశమున్నది. 

శచెండవరక పు మట్టిలో, మట్టి శేణువులు నూమ్మమైన 

విగా నుండుటచేత నీటికేమకు మెత్తబడి తేలికగా తన 

నిజస్టానమును వదలి కొట్టుకొనిపోవును. ఎండ ప్రీవతకు 

పగుళ్ళుజాసి నెజైలు విచ్చును. ఈ పగుళ్ళచ్వారా ఆవపబడిన 
యు 

నీరు వెలుపలకు పోవును. కాని అణువులమధ్య సూవ్మ 

రంధములు బహు చిన్నవిగా నుండుటచేత . నీరు సులభ 

ముగా జారిపోదు. ఈ మట్టికి జిగట స్వభావముండును. 

కనుక పె రండు విధముల మన్నులలో ఏ ఒక్క దాని 

యందును కట్టలు కట్టుటకు అనుకూలమైన గుణములు 



ఆనకట్టలు : నికేప జలాశయ నిర్మాణము 

సంపూర్ణముగా లేవు. అందుచేత వీటిని సమభాగములుగా 

కలిపి కట్టిన, కట్ట మిక్కిలి పటిష్టముగా నుండును. కట్ట 

యొక్క మధ్యభాగములో నల్లమన్నును, కట్టకు అటు, 

ఇటు గరపమన్నును వేసికూడ బలమైన కట్టడము నిర్మింప 

వచ్చును. మన్ను షుమారు ఒకొక్క అడుగుమందము 

పరచి పశువులతో [(తొక్కిం చియైనను, లేదా యంత 

ముతో నడిచెడు రోలర్లతోనై_నను, గట్టి పరచుచు, కట్టను 
చెంచుచు పోవ లెను. 

కట్ట నిర్మాణమునకు అవసరమైన మట్టిని సేకరించిన 

పిదప కట్ట ఎంత ఎత్తు ఉండవలెను, దాని వెడల్పు ఎంత 

యుండవ లను అను అంశ ములు నిర్ణయించవలసి యున్నది* 

కట్ట సాధారణముగా ఒక లోయ యొక ఒక పొర్భ ను 

నుండి మరియొక పార్భ్ళ పమునకు ఆవరించి యుండవ లను, 

సేద్యము కాగల భూమి విస్తీర్షత యొక్క అంచనా 

[ప్రకారము కట్ట యొక్క ఎత్తు నిర్ణ యించబడును, ఎత్తు 

నిర్ణయమైన తరువాత కట్ట వై భాగము యొక్క వెడల్పు 
ఈ [క్రింది పథకము [ప్రకారము నిర్ణయమగును. 

1 అ-. 10 అ. ఎత్తువరకు కట్టె వెడల్పు 6 అడుగులు 

10అ--25 అ, 3 శ 5 8 ,, 

ఏర్ అ__50అ. ,, 5 »» 15 » 

50 అ, పెన 33 93 59 20 59 

కట్టకు ఒక పార్శ్వమందు నీరు నిల్చి యుండును. 
దానిని నీటిపార్ధ్వము అని అందురు. నీటి పొర్ళ మందు 
వటవాలు 1కే: 1 ఉండవలెను. ఈ పార్భ్ళ వము రాతిని 

బిగించిన యెడల కట్టగుండ ఏ విధమైన నీటిజాలు కలుగ 

కుండ అరికట్టుటకు సాధ్యమగును. కట్టయొక్క వెనుక 

భాగము 2:1 వటవాలుతో నిర్మించవ లెను. సాధారణ 

ముగ మట్టికట్టలయొక్క పథకము (పక్క చూపబడి 

నట్లుండును, 

నర్తాకాలములో ఒక్కసారి వర్గము ఎక్కువగా కురి 
యె యె 

యుటచే చెరువులు నిండి వాటి కట్టలమీది నుండి నీరు 

పొర్టి పోవును. నీటి [పవావామువలన కట్టలమన్ను కొట్టు 

కొనిపోయి కట్టలు శతెగిపోవును, కావున నీటి [ప్రవాహము 

కట్టల-వె నుండి పొర్లిపోకుండ చేయుట అవసరము. దీని 
కొరకు మత్తడి కట్టవలసియుండును. మట్టిక్టయొక్క 

అలి రు లు న 

మధ్య భాగమందుగాని, ఇరుపొర్భ పిములందు గాని యీ 
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సాధారణమైన కట్టయొక్క పటము 

మత్తడి రాతితో కట్టబడును. ఇదికూడ కట్టయందు ఒక 

భాగమే. కాని నుట్టికట్టకన్న నుమారు ల్, 6 అడుగుల 

ఎత్తు తక్కువ యుండును. అందుచేత నీటి (ప్రవాహము 

అధిక మెనప్పుడు ఎక్కువైన నీరు మత్తడి భాగముగుండ 

[పవహించి పోవుటచే మట్టికట్టకు [పమాదము కలుగదు. 

మట్టికట్టను నిర్మించున ప్పుడు ఎంత గట్టగా (తొక్కించి 

నను మట్టి రేణువుల మధ్యనున్న సూత్మరం[ధముల ద్వారా 

తటాకమందలి నీరు కట్టగండ జారుచుండును. నీటిజాలు 

గుండ మట్టి రేణువులు గూడ కొట్టుకొనివచ్చును. మట్టి 

"రేణువులు కట్టలో నుండిపోవుటచే కట్టక మేణ బలహీన 

మగును. దీనిని నివారించుటకు వడకట్టు కాలువలు 

నిర్మింపవలసి యుండును, కట్టపొడుగున నేలమట్టము పై, 

ఒక గజము వెడల్పు, ఒక గజములోతు కాలువను (తవ్వి 

ఇనుక, కంకర, మరియు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళతో ఈ కాలు 

వను నింపవలిను, కట్టలనుండి వచ్చు నీటిజాలు ఈకాలువ 

లోనికి చేరి చిన్న అడ్డ కాలువద్వారా బయటికి పంపి వేయ 

బడును. ఈ అడ్డ కాలువలో గూడ ఇసుక, కంకర, పెద్ద 

రాళ్ళను నింపవ లెను, 

_ 4 రాతికట్టలు; రాయి, గచ్చుతో కట్టబడిన కట్టలు 

మట్టికట్టలకం శు ఎక్కువ బలముగా నుండును. జలాశయ 



మందు నీలుపబడు నీటిళోతు వబది అడుగులకన్న ఎకు 

గచ్చుతో కట్టను కట్టవలసి 
యుండును. అందుచేత, నీటిలోతు ఎక్కువగా ఉండ వలసి 

నవ్పుడు రాతి, గచ్చుతోనే కట్టలుకట్టుట ఉచితము. ఇట్టి 

కట్టలు 200 అడుగుల లోతుగల నీటిని ఆపుటకుగూడ 

ఉప యోగపడును. 

గాతికట్టలను కట్టుటకు కావలసిన ముఖ్య పదార్థము 

గచ్చు. దీనిని తయారు చేయుటకు నున్నము, ఇటుక పొడి, 
ఇసుక, సమపాళ్ళలో కలిపి గానుగలో |త్రిప్పించవశెను, 

దీనిని “నుర్కి.” అనిగూడ అందురు. సుర్జి తోనేగాకుండ 

సిమెంటు, ఇసుక 1:8 మొదలు 1:4 నిష్పత్తిలో కలిపి 

గూడ గచ్చు తయారు చేయవచ్చును. 

రాతికట్టడమునకు ముఖ్య మైన పరికరములు కఠినమైన 

రాళ్ళు; అగ్ని శిలలు (Granite), మెట్టు రాళ్ళు (Trap), 

ఇనుకరాయి మొదలగునవి. రాతి కట్టడము యొక్క 

స్వరూపము ఈకింది పటములో చూపబడినది, 

వగా నున్నప్పుడు రాయి, 

దాయి = గచ్చుకట్ట 

కట్టడము యొక్క నీటిపార్భ ము నిట్టనిలువుగాను, 

లేక కొంచెము వాలుగాను ఉండును. వెనుక తట్టు 

యొక్క వాలు 2కి నిష్ప త్తిలో ఉండును. ఇవి నిర్ణయ 

మైన తరువాత కట్ట యొక్క అడుగుభాగపు వెడల్పు 

కనుగొనవలసియుండును. నీటివలన కలుగు ఒత్తిడి, కట్ట 
యొక్క బరువు దృష్టియందుంచుకొని వెడల్పును నిర్ల 

యింపవ లెను. 
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ఇటో అల్ ఈర రాతికట్ట నిర్మించుటకు గట్టి పునాది అవసరము. 

కొరక భూగర్భములో కకినమైనరాయి దొరకు 

కును ప్పునాది (తవ్వవలసియుండును. గట్టి చదర 

కనబడినతరువాత చానిని గరుకుగా జండు నట్లు చేయ 

వలెను. ఇట్లుచేసిన రాతిమీద గచ్చు టగా ఇ వట్టుకొనును, 

లీ అంగుళముల మందముగల గచ్చును, పునాది రాతివై 

పరచి దానిివైన పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను తెచ్చి పేర్పవలెను. 

రాళ్ళమధ్య చిన్న చిన్న రాకికెక్ళలను నింపి, మధ్య 

నున్న సందులందు గచ్చు కూరవలెను. ఒకవరున కట్టిన 

తరువాత గచ్చు గట్టిపడునంతవరకు పనిని ఆపి తిరిగి 

రెండవ వరుసలో రాళ్లు నింపవలెను. ఈవిధము 

కట్టను పైదాక ఫీసికొనిలావలెను. 

సిమెంటు కట్టలు వజ రాతికట్టలు 200 అడు 

గుల ఎత్తువరశే కట్టవచ్చును. ఇంతకన్న ఎత్తైన కట్ట 

డములఐకు సిమెంటు, కాం[కీటు అనుకూలముగా 

నుండును. శ 

సిమెంటు, కాం[క్రీటువలన కట్టడ ములకు ఎంత బలము 

కావలెనో అంతబలము 'కలిగించవచ్చును. 

కాం కీటు తయారుచేయుటకు తగిన యంత్రములున్న వి. 

సిమెంటు కాం|క్రీటు వనికి శాస్త్రీయ పద్దతులున్న వి. 

పరిళశోధనాలయములో నిర్లయించిన బలము సిమెంటు 

కాం|కీటు కట్టడ ములో నమ్మకముగా కలిగించవచ్చును. 

కాని రాతికట్టడములోనున్న బలము నిర్ధారణగా చెప్ప 

టకు సాధ్యముకాదు. ఈ కారణమువలన చాల ఎత్తైన 

కట్టడములు కట్టవలసి వచ్చినపుడు సిమెంటు, కాం[3టు 

వాడుటయే మంచిది. సిమెంటు కాంక్రీటు తయారు 

చేయుటకు వివిధ రకముల యంత్రము లుండుటవలన 

రాతి కట్టడముకన్న సిమెంటు కాం|కీటు కట్టడమునకు 

చాల తక్కువ కాలము పట్టును. 

సిమెంటు కాం|కీటు తయారు చేయుటకు ఈ [కింది 

పదార్థములు అవసరము, (1) సి మంటు, (2) రాతి 

కంకర, (ల) ఇసుక. వై పదార్థములు వ నిష్పత్తిలో 

కలిపి కట్టడములో వాడుదుమో దానినిబట్టి సిమెంటు 

కాం[కీటు యొక్క బలము ఆధారపడి యుండును. వివిధ 

నివృత్తులలో తయారైన కాం[కీటుయొక్క బలము ఈ 

[కింది విధముగా ఉండును;= | 

5 

సీమెంటు 



అనువంశికము 

కాంక్రీటు మిశ్రమము ఉత్పన్న మగు నిరోధక శ కి 

l:l:2 wee 3450 103. 1 Sq. Inch. 

1: 14: 3 weve 2850 ” 1” 99 

1: 2: 4 60840 2250 3 1 59 99 

సిమేంటు కాం[కీటు శా స్ర్రము చాల వృద్ధిచెంది 

యున్నది. దీనిని పతి పనికిని అనుకూలముగా తయారు 

చేంయయుటకు వివిధ రకములైన యంతము లున్నవి. 
కె. వి. యన్. 

ఆనువంశికము (Heredity) :- (ప్రపంచములోని 

(పాణికోటి, జీవిత కాలములో పలువిధములగు జీవన 

వ్యాపారములు సలుపుచుండును. వానిలో పునరుత్చ త్తి 

యొకటి, దీనికి కారణము (వాణి చిరకాలము (బతికి 

యుండజాలదు. కాపున తనజీవిత పరిమాణము పూర్తి 

యగుటకు పూర్వము (పునరుత్పత్తి |కియువలన) తనను 

బోలు నంతతినివీడి నశించును. పునరుత్ప త్తి కియయందు 

ఒక మానవునకు మానపుడే పుట్టుచున్నాడు. ఒకకుక్కకు 

కుక్కయే పుట్టుచున్నది. ఒక గేబెకు గెదెయే జనించు 

చున్నది. ఇవి సర్యవిధ ముల రంగు, రూపు, గుణములందు 

తమ తలిదం|[డులను పోరలియుండును. తల్లిదం[డులనుండి 

దేహాదార్జ్యము, మేధాశ కి మొదలగు మంచిగుణములతో 

పొటు చెడ్డగుణములు సయితము సంకమించు చున్నవి, 

ఇట్లు తల్లిదం[ డుల గుణములు ఒక సంతలీినుండి మరొక 

సంతతికి సం|కమించుట ఆనువంశికము (Heredity) అన 

బడును. ఇందులో గుణముల సంకమణము పలువిధ 

ములుగనుండి వారనత్వము (inheritance) వై నాధార 

పడియుండును. కొన్ని గుణములు తల్లివి, మరికొన్ని 
తం|డివి ఆయా సంతతిలో కాననగును. ఒక్కొక్కప్పుడు 

కొన్ని గుణములు ఒక సంతతిలో కనబడక రెండవతరము 

సంతతి (Second Generation) లో గోచరించును. ఒకే 

సంతతియందలి .వివిధ వ్యక్తులందు _పలువిధములగు 
వ్యత్యాసము లుండును. ఇట్టి వారసత్వమునకు కారణ 

ములు ఎంతో కాలమువరకు ..తెలియకుంజెను. 18వ 

శతాబ్బమువరకు దీనిని గురించి... తెలిసికొనుటకు కృషి 
సలిపినవా రే లేరు. [ష్మృపథమమున 16 వ శతాబ్దపు నుధ్య 

కాలమున కొందరు వృకములలో. కృ(తిమ సంపర్కము 

(Artificial pollination) చే సంతతి బడయగలిగిరి. కాని 

ఫలితముగ అనువంశికము 

దానిని విశదీకరించ-రై ర. అటు తరునాత 19వ శశాబ్ద 

ములో కృషి సాగించి కొందరు కొంతవరకు సఫలు లై 

నారు. వీరిలో ముఖ్యులు ఆగస్టు వైజ్మన్ (August 

Weisman), (గర్ మెండెల్ (Gregor Mendel) అను 

వారలు. 

ఆనువంశికమునకు భౌతిక మైన పునాది (Physical Basis 

of Heredity :) వె జ్మన్ (Weisman) తన పరిశోధనల 

(Heredity) నకు వీజరసము 

(Germ plasm) కారణమని 1892వ సంవత్సరమున 

'తెలియపరచినాడు. . దీని నాతడు జీవరన సిద్ధాంతము 

(Germ Plasm theory) అని పేరొ గ్రా న్నాడు, జీవ 

పదార్థము (Proto plasm) ను చెండు తరగతులలో 

విభజించెను. అవి (1) పునరుత్స త్తి కణములందుండు 

వీజరనము (Germ ౨12500) (2) దేహము యొక్క ఇతర 

కణములందుండు సొమాటోప్లాజమ్ అనునవి. పునరుత్పత్తి 

[కియయందు పునగుత్చ త్తికణములు అనగా శుకగోళక 

ములు (వరpe౭rms5) ను, అండము (0౪౫) లును పాల్గొనును, 

ఇతర కణములకు ఇట్టి [కియతో ఎట్టి (వన క్తి లేదు. కావున 

ఆనువంళిక మునకు కారణము పునరుత్పత్తి కణములం 

దుండు జీవపదార్థ మే అని వైజుమను శెలిపియున్నాడు. 

తదుపరి పరిశోధనల వలన ఫలదీక రణము (Fertilization) న 

పునరుత్స త్తి కణములందలి వీజము (Nucleus) [పథాన 

మైనట్టిదనియు, ఇయ్యది లేనిచో కేవలము జీవపచార్థ 

ముతో ఫలదీకరణము జరుగ నేరదనియు, జరిగినను పిండాభి 

వృద్ధి కా నేరదనియు (ధువపడినది, (పతివీజము (00149). 

లో ఒక వలయుండును, దినిని అభివర్ణి (Chromatin 

net -work) వల యందురు. ఈవల కణవిభజన కాల. 

మందు ముక్కలు ముక్కలుగా _ విడిపోవును. ఈ 

ముక్కలు పిత్యనూ త్రము (Chromosomes) అనబడును. 

వీనిసంఖ్య నిశ్చితమై (Definite) జీవుల యొక్క వివిధ 

జాతులందు వేరువేరుగా నుండును. ఈపిత్య నూత 

ములను పరీతీంచగా ఇది పలువిధములై న ఆకారములు 

గలిగియుండునని తెలిసినది. వీటియుందు ఒకజీవికి సంబం 

ధించిన గుణములన్నియు నిలువున పర్పరచ బడి యుండును. 

(పతి పిత్యసూ[ తము (Chromosome) నందు ఒకదాని 

కంచు ఎక్కువ గుణములు ఇమిడియుండును. ఒక పిత్య 
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గుణము లేక నృజని (౮౦ ఒకగుర్తు కలిగియుండును. 

ఇట్లు గుణములన్నియు వివిధ సృజనుల రూపమున పిత్య 

సూతముల్వు నుండును. కాని (పతి గుణము యొక్క 

నను సృజనిని గురించా 

అసి యుండును. ఈ సృజనిని చర్చించుకానన్త్యము నృ 

శాస్త్రము (Genetics) అనబడును. ఈ శా 

చ చరం 
Toe 

భి 

పము 

B ౮ A 
విభజన మగు చున్న జ్రీవకణము ఒక [కొమో జోమ్ విభజనకు పూర్వము జీవకణము 
1. నూక్షియస్ 1. జీన్స్ (2) నూక్స్షియన్ 

2. నూక్షియోలస్ (09) నూక్తియోలన్ 

3. (కొ మోజోమ్స్ (4) కొమాటిన్వల 

సృజని కనీసము రెండు పిత్ర్య సూతములపై నుండును. 19 వ శతాబ్దములో పునాది వేయబడినది. 20 వ శతా 
ఇట్లు గుణములన్ని జతలుగా వేరువేరు వి|త్య సూత 

ములవై నుండదు. ఒ'కేవిధమగు సృజనులు (Genes) గల 

సత్య సూతములు జతలుగా నుండును. ఇది (హానవిభా 

జనము (Reduction division) నకు ముఖ్య విషయము. 

పునరుత్చ త్తికణములు అభివృద్ధి చెందున పుడు ఒక విభజనము 

నందు పిత్య నూూతముల నంఖ్య సగమగును. ఫలదీకరణ 

మప్పుడు సగము పిత సూత్రములు శుక్ర (perm) 
గోళకమునుండి, నగము అండము (O0౪య్జి నుండి 

ఒకచో కలియుటచే, పత్య సూతముల 

somes) సంఖ్య సమానమగును. ఇట్లుగానీచో [పతిఫల 

దీకరణమునందు సంఖ్య ద్విగుణీకృత మై సెరుగుచు 

పోవును. తుదకు దీనికి అంతు ఉండదు, 

(8౭n6) సూజ్మూతిసూత్శమె క్లిష్టతరమైన పదార్థము, 

ఇయ్యది న్యూక్షి యో (పోటిన్. ఈ సృజనియే వారన 

త్వమునకును, ఆనువంళిక మునకును కారణము కావున 

(Chromo- 
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వ్రిలో అభివృద్ది గావింపబడినది. 

వె జ్మన్ బీజరసము వారనత్వము (inheritance) 

నకు మూలపదార్థ మని తలువగలిగినాడు. కాని యిది 

ఎట్టి నిబంధనల ననుసరించి జరుగునో విశదీకరింపలేదు. 

ఆనువంశికమునకు కారణము తెలిసినపిదప డానికి నంబం 

ధించిన నియమములను గుర్తించుటకు [వయత్న ములు 

జరిపినవారిలో గాల్ట న్, (Galton) మెండెల్, (Mendel, 

అనువారు ముఖ్యులు. గాల్లను కొన్ని వంశములందు 

గుణములను పరిళోధించి సంఖ్యాసం బంధ మైన పరికోధన 

ములచే మొత్తముమీద (ప్రతి వ్యక్తికి సగము గుణములు 

తం|డివై_పునుండి, సగము తల్లి వై పునుండి నం|కమించునని 

తెలియచేసినాడు. అందులో ముఖ్యముగా సగము గుణ 

ములు తల్లిదం|డులనుండి నాల్లవభాగము తాతనుండియు, 

ఎనిమిదవ భాగము ముత్తాతనుండియు ఇదే విధముగ 

[(కమముగా తగ్గుచుండునని తెలియ పరచెను. దీనితో 



ఆనువంశీకము 

కొంతవరకు విషయము |గాహ్యామైనదే కాని ఇట్లు 

జరుగునని రూఢముగా తెలియలేదు. 

(Mendel) కావించిన పరిశోధనలు శా స్త్రబద్ధములై విష 

"మం జెలు 

యమును విశద పరచుటశే గాక ముందు వరిశోధనము. 

లకు అఆభధారములై నిలిచిన వి. 

మెండెల్ సిద్ధాంతము (Mendelism) :* అనువంశిక 

మును గురించిన సూతములను కనుగొన్న వారిలో 

(గెగర్. మెంజెల్ (Gregor Mendel 1822-1884) (పథ 

ముడు. ఇతడు ఆస్ట్రి యా చేశీయుడు. మొదట ఈతనికి 

పరిణామ సూ తములతో గాని, వాటికి సంబంధించిన అభీ 

[పాయ భేదములతోగానీ ఎట్టి నంబంధము లేకుండెను, 

ఈతడు తెలినికొనదలచిన విషయము ఒక్క కే. అదేమన : 

శిశువు అన్ని విధముల తన తల్లిదం(ఢడులను ఎందుకు 

పోలియుండవలెను ? శిశువునందుగల గుణములకు తల్లి 

దం|డుల గుణములకు గల సంబంధ మేమి * అను అంశము 

అను శెలిసికొనుటశై కృతనిశ్చయుడై తన తోటలోని 

సాధారణమైన చిక్కుడు చెట్టును పరిళోధన [దవ్యముగా 

కొనెను. చివరకు సఫలుడయ్యెను. ఈతడు తన 

సూత్రములను 1865వ సంవత్సరమున _ బన్ 

(ఆస్తి)యా) (పకృతి చరిత్ర సంఘ (Natural History 

Society) నమా వేశములో [వకటించను. కానీ అప్ప 

టంతలో ఈతని సూత్రములను అర్థముచేసికొని ఒప్పు 

కొనునంత శకి గలవా రొకరును లేనందున ఆతని 

సూ తములన్నియు అంధ కారమునం  దుండిపోయెను. 

మెండెల్ మరణానంతరము వేరు [పాంతములందు 

ము గురు శ్యాస్త్రవే త్తలు అవే సూత్రములను రెండవసారి 

కనగొనిరి. వారు డి వెరిస్ (హాలెండు), కాశెన్సు (జర్మనీ), 

వాన్ష ర్ మార్కు (ఆస్టీషయా). ఎన్నడో విస్మరించిన 

మెండెల్ సూతములను వీరు వెలికి తీసి పునరుజ్జీవింప 

జేయుటయే గాక ఒప్పుకొని, వానినే ఆధారముగ చేసి 

కాని పరిళోధనములు సాగించిరి. ఒకనొడు అంధకార 

బంధుర మైన సూత్రములు నేడు సృజన శాస్త్రమున శే 

కాక ఆధునిక జీవశా(న్హ్రమునకే పునాదుల్రై పరిశోధన 

ములను, అతి శేజోవంతములను శకావించినవి. కాని చివ 

రకు తన సూశము లామోదింపబడు గౌరవమును 

చూచి సంతసించు భాగ్యము మెండెలునకు చిక్క లేదు. 

' మూడింటిలో 
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ఐననేమి ? నేడు ఆతని పర్మిశమమునకు తగిన స్థానము 

లభిం చినది. 

మెండెల్ పరిశోధనములు :- మొదట మెండెలు తన 

తోటలోని చిక్కుడు తీగలలో ఒక పొడవుజాతిని, ఒక 

పొట్టిజాతిని తీసికొని పెంచి వానియందు పర పరాగ 

సంపర్కము (Cross Pollination) గావించి సంతతి కలి 

గించెను. ఇందు అన్నియు పొడవు రకపు గుణామునే (పక 

టించినవి. ఒకటి ర్రమైనను పొట్టిరకపు తీగ లేక యుండెను, 

ఈ సంతతిని మెండెల్ మొదటి పిత్యమైన సంతతి 

(lst. filial generation) అనెను. ఈ సంతతిని పెంచి 

చెద్దచేసి దీనియందు న్వపరాగమునే సంపర్కము (5611 

pollination) గావించి, రెండవ సంతతి కలిగించెను. ఇది 

“రండవ పి త్యమెన 

అనబడెను. ఇందులో మొతము కొన్ని పొడవుజాతివి, 

కొన్ని పొట్టి జాతివి ఉండెను. వీని నిష్పత్తి 8 :1 

అనగా మూడు పొడవుజాతి తీగలైన ఒకటి పొట్టిజాతి 

క్రీ యుండెను. తరువాత నంతతులలో పొట్టివాటి 

నుండి స్వపరాగ సంప ర్క మువ లన వొట్టి జాతియ 

సదా నంభవించుచు వచ్చినది. పొడవు జాతియందు 

మాత్రము ఇట్లుకాక కొన్ని పొడవుజాతివి, కొన్ని పొట్టి 

జాతివి సంభవించినవి. వీటిని సూక్ముముగ పరికీలిం చినచో 

పొడవైన మూడింటిలో, ఒకటి మా(తము, లేక మొత్తము 

పొడవుజాతిలో మూడవభాగ ము ఎల్లప్పుడు పొడవుజాతి నే 

ఉద్భవింప జేసెను. కాని మిగిలినవి పొడవుజాతిని, పొట్టి 

జాతిని 'కెండింటిని ఉద్భవింవ జేసెను. ఇట్లు (పతి సంతతి 

యందు నాలిగింటిలో ఒకటి పొట్టిజాతిని మిగిలిన 

ఒకటి పొడవుజాతిని కలిగించుచుం డెను, 

శీపీంచిన రెండును, పొడవు వొట్టి అను ండుగుణములు 

గల జాతుల నుద్భవింప జేయుచుం డెను. 

సంతతియందు 1 పొడవుజాతి, 2 పొడవు (బాహ్యా), 

పొట్టి (అంతర) గుణములుకలజాతి, లి పొట్టిజాతి కలుగు 

చుండెను. ఈయన ఈ ఫలితముల నాధారముగా "జేసి 

కొని ఈ [కింది నాలుగు సూత్రములను బేర్కొన్నాడు. 

1. రెండు వ్యతి రేక గుణములు కలవాటియందు 

సంపర్కము కలుగచేసిన యెడల మొదటి సంతతియందు 

ఒశేగుణము 'వెలువడును. దీనిని మెం జెల్ (Mendel) 

నంతతి (206 filial generation) 

అనగా (పతి 



బలీయమైన (60910200 గుణమని అనెను. రెండవది 

మీదికి కనుపడక చాగియుండి శెండవ సంతతీయందు 

గోచరించు దానిని (పచ్చన్న మైన (Recessive) గుణ 

మ నెను, ఇట్లు గుణముల నన్నింటిని బలీయ మెనవి. 

(Dominant) లేక [పచ్చన్న మైనవి (Recessive) అను 

రెండు తరగతులలో విభజించవచ్చునని నిర్వచించెను. 

పటము £2 

తలీదండులు { 
a) 

మొదటి పిత్రీయమెన సంతతి ౭ 

రెండవ పితీయమైెన సంతతి ద ళ్ f= 

స్తు 

ల. జీవులయందు (వతి గుణమునకు సంబంధించిన 

సంబంధించిన సజనులజత ఉభయగుణ ఇయుగ్నకము 

ఐ జ 

ఒకజశ సృజనులు (Genes) .ఉండును. ఇందులో ఒకటి . 

తం|డినుండి, మరొకటి తల్టినుండివచ్చి ఒకజతగా నేర్పడు 

ననెను. వీనియందు రెండును ఒకేజాతికి చెందినవై నచో 

ఆ జత ఏకగుణ సృజనయుగ్మకము (Homozygous) 

అనియు లేక శెండును వ్యత్యాసము కలిగియున్నచో 

ఆ జత ఉభయగుణ సృజన యుగ్మకము (Heterozygous) 

అనియు వ్యవహరింపబడును. ఉ. తల్లి రంగు ఎజ్జగాను, 

719 

అగుకు. ఇద్ద రు 

గుణయుగ్నక మగును, 

ఏ, ఒక దానికంయి ఎక్కువ గుణములు ద 

దుంచుకొని సంపర్కము గావింపజేసిన (పతిగుణము, 

సంతతియందు స్వాతం|త్యము కలిగియుండి, తన నివ్ప త్తిని 

తా నేగలిగియుండును. ఒకచానివలన వేరొక గుణము 

యొక్క నిష్ప త్తియందు ఎట్టి భేదమురాదు. ఈ గుణము, 

వారసత్యమున, మీద నుదావారించిన మెండెల్ పరిళోధన 

ముల ననుసరించి యుండును. 

4. ఉభయగుణ సృజనయుగ్శక గుణమునకు సంబం 

ధించిన వానియందు నంవర్మొము గావింవ చేసినచో 

మూడు విధములగు సంతతులు లభించును. ఇందులో 



ఆనువంశికము 

సగము మిశమరకము. మిగత సగములో సగము 

బలీయమైన గుణముగలవి, సగము [పచ్చన్న గుణము 

గలవి. ఒక బలీయమైన గుణముగలధి, రెండు మిశమ 

గుణములుగలవి, మరొకటి [పచ్చన్న మైన గుణముక' లది 

యుండును. మి|శితములగు వాటిని సంతతి బడయ చేసినచో 

సంతతిలో తిరిగి మూడు విధములుండును. వాని నిష్పత్తి 

1:2:1: ఉండును. ఈవిధముగ |పతీ సంతతియందు 

కొన్ని స్వచ్చ మైన బలీయ (Pure dominants) గుణములు 

కలవి, కొన్ని స్వచ్చ మైన (పచ్చన్న (Pure 1606531769) 

గుణములుగలవి వేరగుచుండును. 

మెండెల్ మొదట తన పరిళశోధనములను ఒక గుణము. 

కొరకు జరిెను. దీనిని వక|పనంక రణత్వము (Mono- 
hybridism) అందురు. అటుపిమ్మట వివిధ గుణములకొరకు 

రెండు వరిళశోధనములు నలిశెను, దీనిని ద్వ్మివనంకరణ 

తము (Di-hybridism) అందురు. గుణముల నెన్ని పెంచి 

నను తానుమీదట సూచించిన సూతముల ననుసరించి యే 

మెండెల్ కు ఫలితములు వచ్చెను, 

మెండెల్ తరువాత పలువురు శాస్త్రజ్ఞులు ఈ పరి 

శోధనములు జరిపి వృక్షములందేగాక జంతువులందు 

సయితము పెన ఉదహారించిన ఫలితములను బడయగలిగి 

నారు. దీనివలన మెండెల్ నూ తములు సత్యములను 

మాట [(ధువమెనది. ఈ పరిళోధకులలో బేట్సన్ ఇంగ్లాండు 

నందు, మార్లన్ అమెరికా దేశమునందు ఎక్కువ ఖ్యాతి 

కాంచినారు. వీరి పరిళోధనములు మెండెల్ పరిశోధనము 

లకు మెరుగుపెట్టుటయేగాక కొ త్తవిష యము ల 

నెన్నియో తెలియ చేసినవి. ఇందులో కొన్ని ముఖ్యాంళ 

ములు ఈ [కింద వివరించబడును. 

వారసత్వము = లింగభేదము (Inheritance of Sex) : 

మెం జెల్ సిధాంత ము [ప్రకారము సంతతిలో లింగ భేద 

మును లెక్కింపవచ్చును. దీని కొరకు గుణములలో ఒక 

వక గుణశీలముగల సృజనజతను ఒక ఉభయ శీలముగల 

సృజనజతతో సంపర్కము గలిగించుటను ఉదాహారణముగ 

తీసికొనవచ్చును. ఈ రెండింటిలో భేద మేమియు 
ఉండదు, 

సాధారణముగ (స్ర్రీలయందు ,లెంగిక సంబంధ మైన 

జతలో రెండు పిత్య సూ(తద్వయము (కో మోజోమ్స్) 

ఉండును, ఆనగా ఈ జత 

జాతికి చెందిన దె యుండును, 

పురుషులందు ఒక (క ) పిత్యసూత్రము దాని వెంబడి 

ఒక చిన్న (చ) పిత్యసూ[తము ఉండును. ఇది ఉభయ 

ఏక గుణ సృజనయుగ్నక 

పటము § 

2. వునరుత్పత్తి కణములు 8. సంతతి 
మగ ( హోటరోజై గస్) 

ఆడ (౫% హో మో డ్రెగన్) 

గుణ సృజనయుగ్భ క జొకికి చెందినది. ఈరెండు రకముల 

జతలచే కలుగు సంత తియెందు నగము తల్లినిబో లు సృృజనుల 

జతను సగము తం|డిని బోలు సృజనుల జతను కలిగి 

యుండును. అనగా సగము ఆడవి, సగను మగవి నంభ 

వించును. పతులందును కొన్ని కీటకములందును లింగ 

భేదమును సూచించు సృజనుల జతలు నొధారణ జంతువు 

లలోవ లెగాక (స్రీలయందు ఉభయగుణ సృజనయుగ్మము 

పురుషులయందు వకగుణ నసృజనయుగ్మము ఉండును. 

లింకేక్ (linkage): బోవెరీ (Bove అను 

శాస్త్రజ్ఞుడు మెండెల్ యొగ్క మూల స్మూత్రములకు 

1, తల్లిదండ్రులు 

“కొంచెము విరుద్ధముగ ఒక విషయమును కనుగొన్నాడు. 
ఒక స్మిత్య సూతములో ఒక్కటిని మించిన గుణము 

లుండును. ఇ వియన్ని యు వారనత్వమున సంతతీయందు. 

కలిసి గోచరించును. లేదా |పచ్చన్న మగును. అనగా 

అన్నియు స్వత౦[తముగా వ్యకృముకావు. ఇట్లు కలిసి 

720. 



యుండుట సంప్కక్తము (లిం కేజ్ _ Linkage) అన 

బడును. ఈ కలిసి యుండుటను సామాన్య పద్దతిలో 

వేరుజేయుఓకు వీలుగాదు. దీనిచే పన్నెట్, చేట్నన్ 
- మొదలగువారు బలవరచినారు, నీకి పరిళోధనములందు 

'ఫలమతథతికముి (Fruit fly) అను ఒక విధమగు ఈగను 

పరిశోధన [దవ్యముగ కొన్నారు. ఇందులో తెల్లని 
కండ్లతో బాటు సచ్చని చేవాముగల వాటిని, 
ఎట్టని కండ్ల తోజాటు బూడిదవర్లపు దేహముగలవాటితో 
సంపర్కము. గావించినచో అన్నియు  ఎట్డని కండ్లు, 
బూడిదవర్షపు చేవాము గలిగియున్న సంతతి లభించెను. 
అనగా ఈ శెండు గుణములు బే పిత్యనూ తము 

వె నుండుటచే ఇట్లు సంభవమగును. అట్లుగాకున్న బూడిద 
వర్షమును, పసుపు వర్షమును వేరువేరుగా నంపర్కము 

గావించినచో పనువువర్ష మే వ్య క్షమగును, కానీ ఇచట 

ఎరుపురంగు కండ్లతో కలిసియున్నందున బూడిదవర్షము 

వ్య క్త మైనది. ఆశే మానవులయందు అధిర క్రసావము 

(Haemophilia) అను రోగమునకు సంబంధించిన జీన్ 

ఎల్లప్పుడు పురుషులందు “౫ అను లింగజాతి పశ్య 

సూ[తముతో కలసియుండును. ఇది బలీయమెైనదికాదు 

కావున “౫ పిత్యస్త్యూ తము వెంబడి (స్రీ నంతతి'జేరును 

అచట అది వ్య క్రముగాదు, [పచ్చన్నముగా నుండిపోవును, 

రెండవసారి (స్ర్రీయె రోగముగల “= నృజనిని తన మగ 

పనుపు 

సంతతి కిచ్చును. అప్పుడది వ్యక్తమగును. ఇట్టివానిని 

లింగసంప్ఫ కృ పిత్యసూ[తము. అందురు. 

పరోపగమనము (Crossing over): ఫలదీకరణము 

నకు పూర్వము పునరుత్ప త్తికణములలో పిత్యసూత 

సంఖ్య ఎల్లప్పటికంశు సగముగా నుండును. ఫలదీక రణము 

తరువాత సంఖ్య పూర్తి యగును. పునరుత్చ త్తికణముల 

అభివృద్ధి కాలమునందు ఒక విభజన పిత్యసూ[త్ర సంఖ్యను 

నగముచేయును. - ఇది మియోసిస్ (00410319) అర్థనూ[త 

భాజనము అనబడును, - ఇట్టి విభజన జరుగునప్పుడు 

ఒకప్పుడు సరూప ప్మిత్యసూూతములు (సిమిలర్ [కోమో 

జోమ్స్) జతలుగా జేకుకొనును. దీనిని 

(Synopsis). యయుగ్మానుబంధ ముందురు. ఒకొ్మ్య క్క_ప్పుడు 

ఇవి మెలిపడును (౧1౩౪. ఆ మెలివడినచోట్ల యందివి విరిగి 

ఒక దానితో నొక్కాక్క్ళటి అతుకుకొనిపోవును. 

చె నాప్పిస్ 
యెలా 
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లవ్ 

పటము శీ 

1. కోమోజోమ్బు 2. క్రోమోజోమ్చు శి. కోమోజోమ్ను 
వైనాప్పిసుకు పూర్వము మెలివడుట _వెనాప్పిన్ తరువాత 

దీనివలన పిత్యనూ[తము వైనున్నగుణను9 [కమము 

మారును. ఈవిధముగా ముందుగా తల్లివై పునుండి వచ్చిన 

పిత్యసూ తము చునున్న గుణములు తం|డివై పునుండి 

వచ్చిన పిత్యసనూ[తములతో కలిసీపోవును. అశ్లు రెండవ 

దానిలో మార్చువచ్చును. 

ఈవిధముగ పరోపగమనముచేత సంతతియొక్క గుణ 

లక్షణములలో మార్పులుగలిగి, ఒకదానితో నింకొక 

దానికి చాల భేద మేర్పడును. ఒక జాతికి చెందిన రెండు 

జీవులలో లేక ఐఒశే తల్లి సంతతియందు భేదముండుటకు 

ఇదియే కారణభూతమై యున్నది. 

ఉత్సరివ రనములు (Mutations): సృజన (Gene) 

శా(స్త్రము [కమ్మక్రనుముగా (పపంచమంతట (పఖ్యాతి 

గాంచుటయే గాక పరిళోధనములకు శేం[దమె నిలిచినది. 

సృజని (౮లుట) ఆనువంశికము (Heredity) నకు భాతి 
కాధారము (Physical Basis) అను భావము (ధువతర 

మెనది. కదళీ మతికజాతి (Drosophyla) ఈగయందు 

పిత్యనూత్రము యొక్క ఉనికి, ఆకారమును గూర్చి 
పూర్తి పరిశోధనలు జరిగినవి, ఈ వరిళోధనముల మూల 

మున అప్పుడప్పుడు ఒక పిత్యసూత్రములోగల సృజనుల 

యందు అకస్మాత్తుగా మార్చు (Sudden change) వచ్చు 

నని డీ వెరీన్ (D'Vrie5) అను నాతడు కనుగొనెను. ఇట్టి 

మార్చును ఉత్పరివ ర్తనము (Mutation) అందురు. ఇట్టి 

మార్చులవలన జీవి యొక్క స్వభావము, ఉనికి మొదలగు 

వాటియందు కొన్ని మార్పులు సంభవించును. ఈ 

మార్పులు వాతావరణమునకు అనుకూలముగనుండి లాభ 
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దాయకములై నచో మార్పుగల సంతతి యంతయు 

అభివృద్ధి చెందును. మార్చు నష్టదాయక మెనచో నంతతి 

తీణింప నారంభించును. ఇట్టి నృజన ఉత్పరివర్తన ములు 

అనాదినుండి జీవులలోనంభవించుచు వచ్చినవి. కావుననే 

జీవము కాల[క మేణ [పపంచమునందు అభివృద్ధి చెందుచు 

వరిణామము పొందినది. ఇట్లు జరుగు ఉత్సరివ రన ములు 

వాతావరణములోని మార్పులవలన నేమి, ఆహారము 

వలన నేమి (పకృతి సిద్దముగ జరుగుచుండును. కాని 

తరుచుగా మారవు. మార్పు నంభవించినపవుడు మాత్ర 

మొక [కొ త్తతెగను సృష్టింప చేయును. ముల్లర్ , స్టాడ్ లర్ 

అనువారలు పరిశోధనములు జరిపి ఉత్పరివ ర్హనములు 

కకిరణముల (Rays) మూలమున _ శేవచ్చునని 

తెలియ చేసినారు. ఇట్టి మార్పులను పరిళోధనముల మూల 

మున కలుగజేసి పరిణామ వేగమును ఎక్కువ చేయ 
వచ్చును. ఇంతియేగాక ఆవోరమునందు మార్పుతో 

సహితము ఇట్టి సృజన మార్పులు సంభవింపచేయవచ్చు 

నని తెలిసినది, (పతి సృజని సూచించు గుణము దాని 

వలన జరుగు రాసాయనిక (పతిికియకు అనుగుణముగ 

నుండును, దీని నాధారముగా జేనీకొని ఈగలయందు 

స్పర్శసూ|[త్రము (Antenna) లేక యుండు గుణమును 

విటమిన్ బి ఆవోరముగ నిచ్చి సృజనియందు స్పర్శనూత 
మును (Antenna) "పెంచు గుణముగలదానిని గా మార్చ 

గలీగినారు. 

లై సింకో (1.356010) ; మెండెల్ సిధాంతములు 

(పపం చమంతట వ్యాపించి పరిళోధింప బడినవి. రష్యాలో 

సయితము సృజన శ్వాసము ఇతరదేశములతో సరి 

సమానముగ అభివృద్ధి చెందినది. ఈ శా స్త్రమునందు పలు 

వురు శా(న్తజులు ఈ | వొంతమున |పఫభాం౦తిగాంచినారు, 

వీరిలో వవ (ovilow) అనాను మొదట 

_ ేర్కొనవలసి యుండును, కాని చాచాపు 1980 నుండి 
రష్యూదేశమున . మెండెల్ సిర్రాంతమునకు వ్యతిరేకత 
మొదలయినది, దీనిని (పతిపాదించిన వాడు లె సింకో. 

ఈతడు మిష్యూ రిన్ అను నొక ఉద్యాన పాలకుని 

(Horticulturist) అనుభవముల నాధారముగా చేసికొని 

ఒక కొత్త సిర్రాంతమును (ప్రవేశ వెళ్లెను. దీనిని మిష్యూ 
రిన్ సిద్ధాంతము అందురు. ఈ సిధ్థాంతమునకు రష్యా 
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చేళమున నేర్పడిన గొప్పపచారము కారణముగా ఇది 

మెండెల్ సిధాంతము యొక్క స్థానమునా|కమిం చినది. 

మిష్యూరిన్ అనువాడు వారనత్వమును గురించి లామార్జు 

యొక్క అభ్మిపాయముల ననుసరించినాడు. దానినే 

లైసింకో బలపరచి |పచారములోనికి తెచ్చెను. మిష్యూ 

రన్ కు వృషవర్షి [పసంకరణము - (Vegetative hybri. 

disation) నందు ఎక్కువ నమ్మక ముండెను, ఒక జాతి 

వృతము యొక్క కొమ్మను ఇ౦కొకజాతి వృవము 

యొక్క కొమ్మతో అంటు పెట్టినచో (Grafting) ఆ అంటు 

నందు రెండవదాని [పథావము పడును. ఈ (పథభావము 

అంటుచెట్టు యొ క్ల సంతతిలోకూడ కనబడునని తెలిపెను. 

(పభావ గుణములు మొదట అస్థిరములుగా నుండును. 

తరువాత గట్టిపడును. గుణములను మార్చుళ క్రి వాతా 

వరణమునందు గలదని చాశెను. మిష్యూూరిన్ సిద్ధాంత 

ములో ఆనువంళికము విషయమున ఒక జీవివపె బడు వాతా 

వరణ (వభావము కొన్ని తరముల (Generations) వరకు 

కొనసాగుటచే స్థిరవడిపోవును. ఈ |పభావములో లేక 

గుణములలో మార్చు ఒక్క పునరుత్చ త్తికణము (8000 

cells) లందు జరుగుటవలనగాక _ దేహకణములన్నిటి 

యందును అనగా చేహమునందు జరుగు ఉపచయావచయ 

[క్రియలన్నిటియందును (Metabolic activities) మార్చు 

సంభవించుట వలన. నం[పా_ప్తమగు నని. చెప్పబడినది. 

ఛాన్యములలో వనంతీకరణ (Vernalisation) పద్దతిచే 

కీత్ర కాలపు (Winter) జాతిని వనంత కాలపు (Spring) 

జాతిగా మార్చవచ్చును. ఈ విషయము ఒక సంతతివరశే 
వసంతీకరణ (Vernalsati0n) పద్ధతితో మార్పులుకల్పించి 

ఆనువంశికముగా ఈ [కొత్త గుణముండునటుల చేయ 

వచ్చునని తెలుపబడినది. ఇంతేగాక ఇదే వద్దతిలో గోధు 
మలను నీవారము (ల గా గూడ మార్చవచ్చునని 

అనబడెను. ఇంతవరకు ఇట్టి పరిశోధన ములు రష్యూవర ౩ 

పరిమితము లై యున్నవి. రమ్యనులు (పకటిం చినట్టి ఫల 

ములను పొందజాలకుండుటచే ఇతర దేశస్థులు వై సిద్దాంత 

ములు శాశవిరుద్ధమని తిరస్కరించినారు. 

ఆర్థిక (ప్రాముఖ్యము (Economic Importance): ఈ 

శ్వాస్త్ర పరిశోధనముల ఫలితముగ (వపంచమునందు గల 

జంతువుల యొక్కయు, వృతముల యొక్కయు సంత 



తిని మెరుగు చెయుట కై. కల్పితపద్ధతిలో సంతానోత్పత్తి 
(artificial breeding) గావించి వలువిధములగు [కొత్త 

విషయములను పరిశోధకులు తెలిసికొన గలిగినారు. 

ఇట్టి పద్ధతులు వ్యవసాయ పరిశోధన క్షేరదములందు 

పశు అభివృద్ధి కెం[ద్రములందు విరివిగా ఉపయోగమం 

దున్నవి. మెండెల్ సూ|తముల ననుసరించి రెండు భిన్న 

గుణములుగిల తెగలను తీసికొని వానియందు కావలసిన 

లాభదాయక గుణము నొకచానినే పెంపొంద జేసీ ఆ 

సంతతినే ఇతరులనుండి వేరుచేసి, లాభదాయక మైన 

కొతృజాతిని సంపాదించవచ్చును. జంతువులలో ఎక్కువ 

పాలుఇచ్చు ఆవుల శెగను లేక ఎక్కువ బలము కలిగి 

కష్టముచేయు కోడెల ఇఆగలను ఇ దేపద్ధతిలో అభివృద్ధి 

చేయవచ్చును. మానవులలో సయితము వంశపారం 

పర్యముగావచ్చు చెడుగుణములను వివిధరోగములను 

నిర్మూలిం ప'జే యుటకుగాని, లేచా మేధాశక్తి, గాయనము, 

గణితము, చిత లేఖనము మొదలగువానిని అభివృద్ధి 

చేయుటకుగాని ఈ సిద్ధాంత మెంతేని నవాయపడును. 

ఇతర జంతువులయందువఠ మానవులలో కృతిమ 

పద్దతిలో సంతానము బడయుట సాధ్యముగాని పనియై 

నను సృజన శాస్త్రమును మానవాభ్యుదయ మునకు 

వ ర్హింప చేయవచ్చును. దీనినిగురించి చర్చించు శాస్త్రము 

సృృజనన విద్య (యూజనిక్స్- Eugenics) అనబడును. 

ఈ శాస్త్ర సాహాయ్యమున విద్యమూలమున మానవ 

శెగలందుగల మంచి గుణములను అభివృద్ది చేయుటకును, 

చెడుగుణములను వారించుటకును తగిన చర్యలను తీసికొన 

వచ్చును. వివావాములందు ఇట్టి నిబంధనలు పాటించు 

టకు [ప్రయత్నములు సలుపవచ్చును. మీదుమిక్కి లి 

నిబంధనలను చట్టబద్ధము చేయవచ్చును. మానవులకు 

మంచి భోజనము, మంచి వాతావరణము మొదలగు 

నదుపాయములచే సృజనళ క్రియందు తగిన [ప్రభావము 

(ప్రసరింప జేయవచ్చును. ఆహారమునకై వధింపబడు 

పాలిచ్చు జంతువులను అభివృద్ధి 'కేంద్రములందుంచి మంచి 

మంచి తెగలను సృష్టి ంచుటకు యత్నము జరుగుచున్నది. 

ఆవోర ధాన్యములలో ఎక్కువ పంటనిచ్చు జాతుల అభి 

వృద్ధికై కృషి జరుగుచున్నది. ఈ కృషి. మూలమున నే 

పళు వై ద్యశాలలండు మంచి విత్తనపు కోడెలనుంచి మంచి 

ఆనెగొంది 

సంతతిని బడయుటకు ఉపయోగించుటయు వ్యవసాయ 

శాఖవారు మంచీ విత్తనముల [పోగుచేసి రైతుల 
కందించుటయు మనము కాంచుచున్నాము, 

చె. జ. 

ఆనగొంది :- తుంగభ|చానదికి ఉత్తర తీరమున 
నున్న ఇప్పటి ళిథిలమగు ఆనెగొంది ఒకప్పు డెక్ ఆం|ధ 

సంభ్థాన మునకు రాజధానిగా నుండి ఆం|ధ చరిత్రమున 

(పముఖప్మాతను వహించి యుండెను. కన్నడభాపలో 

“ఆనె” యనగ పనుగని యర్థము. ఆనెగొంది యనగా 

పనుగులకోన, దీనివలన నా [పదేశ మొకప్పుడు కాకులు 
దూరని కారడవిగా నుండె నని తెలియు చున్నది. 

ఆనెగొందియే కిష్కింధ యనెడు ఐతివ్యాము కలదు, 

బుశ్యమూకము, పంపా సరోవరము, చ్మకతీర్థము 

మున్నగు రామాయణ (పసిద్ధ స్థలములు ఆ పరినరముల 

నుండుటచేతను, సీళాన్వేషణమున, లంకకు పోవుటకు 
శ్రీరాముడవలంబిం చిన మార్గ మదే యగుటచేతను ఆ 

యైతివ్యాము సమంజనమే కాగలదు. 

ఆనెగొంది పూర్వ చరితము అగాధ కాలగర్భ మున 

నిగూఢముగ నున్నది, బౌద్దమతావలంబకు లగు ఓ|ఢ 

యవనులి (పాంతము నాకమించుకొని సము[దతీరముల 

దనుక నాలుగు శ తాబ్దముల వరకు పాలించిరను విష 

యము యథార్థమని చెప్పుట కవసరమగు చారి[తక 

సంపద యింకను దొరక లేదు. (కీ. క. ౧౧ వ శళళాబ్దము 

నుండి కొంత చరితము కనుపించును. 

[కీ శ. 1828 వ సంవత్సరమున ఓరుగల్లు వతనా 

నంతరము అట శాజ ధనాగారాధ్యతులుగ పనిచేయు 

చుండిన వారివార, బుక్క అను సోదరులు ఆనెగొంది 

నేలుచున్న జంబు కేశ్వరుని కొలువులో [వవేళించికి. తమ 

(పతిభచే వారచిరకాలముననే మంతి, కోశాధ్యక్ష పదవు 

లను సంపాదించుక్ొెనిరి, 

జంబు కేశ్వరుడు ముప్పదేడేడులు (కీ.శ. 1297.1884) 

సరషజనరంజక ముగా రాజ్య మే లెను. ఆతడు సావాసి. 

విక మో పెతుడు, త్యాగి, శరణాగత రకుణ బద్ధకంక 

ణుడు. 'కంపిలి నగర మతని రాజధాని. కంపిలికి పడమట 

రమారమి ఎనిమిది మైళ్ళ దూరమున దుర్గమ పర్యత 

పం కుల మధ్య, శ[త్రుదు ల్భేద్యముగ నిర్మింపబడి యున్న దీ 
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ఆనెగొంది 

ఆనెగొంది కోట. ఆపతృమయములందు కంపిలి రొజులు 

అందు [పవేశించి ఆత్మరతణము చేసికొనుచుండిరి. 

బహోపుద్దీన్ ఘుష్టాఫ్ అనునతడు ఢిల్లీ చృకవ_ర్హియగు 

మహమ్మదు తుగ్గకునకు మేనల్లుడు. ఆతడు తన మామపె 

తిరుగుబాటు చేసెను. ఆతనికి ఉత్తర హిందూస్థానమందు 

తలదాచుకొనుటకు సీలుకలుగళేదు. కనుక ఆతడు తుర 

కల కందుబాటులో లేని కంపిలి నగరమున కేతెంచి 

జంబుకేశ్వరుని శరణు చొచ్చెను. కాని ఆతనిని తరుముచు 

మహాసేనలతో చ్మకవర్హియు కంపిలిని సమీపించెను. 

జంబు కేశ్వరుడు మెరికలవంటి ఐదు వేల జోదులతో 

ఆసెగొంది దుర్గమున (పవేశించెను. ఆ కోటను మొగలులు 

ముట్టడించిరి. శరణాగతుడగు బహోపుద్దీనును జంబు కేశ్య 

రుడు ద్వారసము|దపు సళోయనల రాజగు వీరబల్లాలుని 

కడకు “తానూరు* కు సురక్షితముగ పంపివై చెను. చక 

వర్తి యొక్క సామచదానశేదములు జంబు శీళ్వరుని 

(పలోభవరచజాలకుం డెను. తనకు 

జయము దుర్గభమని తెలిసికొని కోటలో గొప్ప చితి 

చేర్పాటు చేయించెను. అందు అంతఃపుర ప్ర్రీలును, ఇతర 

జంబు కేశ్వరుడు 

సాధ్విమణులును ఆహుతి యైరి. అసంఖ్యాకులగు స్రీలు, 

ికువులు, తురకలకు చిక్కకుండుటకుగాను తమ ఖడ్గము 

లకు తామే బలియెరి. కోటలోని వన్తుసామ[గి కొలది 

దినములలో వ్యయమై పోయినది. తన ఐదువేల సైనికు 

లతో జంబుకేశ్వరుడు యుద్ధ రంగ మున (వవేశించి శతు 

నాశన మొనర్చుచు వీగస్వర్గ మంచెను. 

ఈ విధముగా [క్రీశ 1884 లో ఆనెగొంది ముసల్మా 

నులకు వశమయ్యెను. కోటలో |పవేశించిన చ|క్రవ ర్తికి 

ఆర్లురు అధికారులును, పదునొకండుగురు రాజకుమారు 

లును, సజీవముగ చేజిక్కిరి. చ|కవం_ర్డి యనుమతిని జంబు 

శేశ్వరుని భౌతికదేవామునకు వై భవోపేతముగ దవాన _ 

సంస్కారము జరిగెను. జనసామాన్యము నేటికిని ఆతని 

చేవతాంశునిగ నెంచి పూజింతురు. చ|క్రవ_ర్డి జంబు కేశ్వ 

రుని శీలమునకు సంతసించి, ఆతని కుమారులను "గౌరవ 

మర్యాదలతో చూచెను, చక్రవర్తి అనెగొందిలో మల్లిక్ 

నాయబును . తన పతినిధిగ నిల్చి ' రాజకుమారులను 

మం|తి మున్నగు నితర బందీలను తోడ్కొని ఢిల్లీ నగ 
[on 
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రమునకు తిరిగిపోయెను. 

చ|క్రవ_ర్టి తిరిగిపోయిన తరువాత స్వాతంత్ర్య పీపా 

సువులగు ఆనెగొంది |[పజలు తిరుగుబాటు చేసిరి. వారి 

నణచుటకు నాయబునకు సాధ్యము కాలేదు. ఢిల్లీ చక 

వర్తి సాయ మొనర్పజాఆఅక పోయెను. తన మంత్రుల 

హితోపదేశము ననుసరించి ఢిల్లీ చక్రవర్తి తన బంది 

యందున్న ఆనెగొంది మంత్రియగు హారిహరుని అనెగొంది 

రాజుగను, అతని సోదరుడగు బుక్కని మం్మతిగను నియ 

మించి, వారు తనకు లోబడి యుండునట్లొడబరచి, తగు 

బలముతో వారిని ఆనెగొందికి పంపించెను. ఆ సోదరు లట 

శాంతి నెలకొల్పిరి. 

జంబు శేశ్వరుని కుమారులు ఇస్హాము మతము నవలం 

వించుటశే వారు ఆనెగొంది రాజ్యార్హృతను గోలలో 

యిరి. సుప్రసిద్ధ యాతికుడగు ఇబెన్బతో తా, మతాం 

తరులైన ఈ రాజకుమారులకు అత్యంత సన్నిహితుడగు 

స్నేహితుడుగ నుండెను. వీరి సడ్లుణములను గురించియు, 

చకవర్తికి వీరియెడగల గౌరవ | పేమలను గురించియు, 

అతడు తన (గంథములో వర్ణించినాడు. 

క్రీ శ. 1886 లో విజయనగరము స్థాపిత మైనది. 

పారిహారుని రాజధాని అనెగొందినుండి విజయనగరము 

నకు మారినది. అప్పటినుండి |క్రీ. శ. 1565 వ సంవత్స 

రమువరకు ఆనెగొంది విజయనగరపు దండనాయకుల 

పాలనమున నుండెను. తాళికోట పరాజయము తరువాత 

కొంతకాలమునకు మరల నిచ్చట ఒక చిన్న రాజ్య 

మేర్ప డెను. ఆ రాజులు విజయనగర నమాట్టుల వంళీకు 

లని తెలియుచున్నది. 

తాళికోట యుద్ధము తరువాత మునల్మాను సుల్తానులు 

విజయనగర సా[మాజ్యాంత ర్భాగములు పంచుకొన్న 

ప్పుడు ఈ యానెగొంది గోల్కొండ ,నవాబులకు భుక్త 

మెనట్ట్లగుపడుచున్నది. [క్రీ శ. 1686 లో గోల౦డతో 

పొటు ఆనెగొందియు మొగలులకు వశమెనది. కీ. శ. 

1776 లో టిప్పునుల్తాను ఆనెగొంది తిమ్మప్ప రాజును 

సింహాసన (భష్టుని జేసి పట్టణమును ధ్వంస మొన చ్చెను. 

(కీ. శ, 1799 లో (శ్రీరంగ పట్టణపు యుద్ధమందు 

ఇంగ్లీషువారు టిప్పును చంపి ఆనెగొంది రాజును మరల 

అతనికి 1800 - రూప్యముల మానభృతి 

నేర్చాటు చేసిరి” మైసూరు రాజ్యశ్రాగముల పంపిణి 
(పతిస్టించి, 
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సందర్భమున ఆనెగొంది మరల గోల్కొండ నవాబుల 

భాగమునకు వచ్చెను. అప్పటినుండి |కీ. శ. 1950 వరకు 

అది ఆసప్టాహీలకు సామంత రాజ్యముగనుం జెను. ఇతర 

సంస్థానములవ ల, జాగీరులవ లె ఆనెగొందియు ఆ సంవత్స 

రము హై(దాణాదు రాష్ట్రములో లీనమై పోయినది. 

ఆనెగొంది పట్టణము ఆనెగొంది సంస్థాన మునకు రాజ 

ఛానిగా తనరారుచుం డెను. 

కౌ, భూ. 

ఆపళ్టి ఎలి చట్టనిర్మాణము = Emergency Law :- 
అర అసాధారణ పరిస్థితులయందు (పజలను, రాజ్యమును 

రతీంపవలసిన బాధ్యత (పతి నవీన రాజ్యాంగ [పణాళిక 

యందును పేర్కొనబడి యున్నది. ఆపత్తునందు భూపా 

లుడో, రాష్ట్రపతియో, ముఖ్యమంతియో, సేనా 

పతియో మరియే యితర సమర్థుడో రాజ్యమును రతి౦ప 

వలసిన విధియున్నదికచా ! ఆపత్తు ఆ సన్నమయినప్పుడు 

నిర్ణ యింపబడిన విధానము “ఆపత్ట్సిత న్యా య” 

వుందురు. ఈఅధికారము భారత రాజ్యాంగ [౩ [ప్రణాళికలో 

రాష్ట్ర) పతియందు నిలుప బడినది. 

ఈ సందర్భములో 'ఆపత్తు అనగా మూడు విధముల 

స్థిత మైన ఆపద: 

1. దేశాంతర. యుద్ధము, లేక దేశములో విప్లవము, 

౨. రాజకీయ కారణములచే రాజధానులందు రాజ్య 

కార్య స్త న ౦0భన, 

లి, |దవ్యలో పముచే గలుగు [పమాదము. 

I బావ్యోాభ్యంతర యుద్ద వి ్లవములచే గలుగు [పమాద 

మాసన్న ము కాగా శాష్ట్రీవతి (ప కటన యొకటి 

(Proclamation) గావించి, యావత్తు రాజ్య నిర్వావాక 

ములను తనయంచాపాదించుకొని, యావచ్చాసన నాధి కార 

మును లోకసభయందు నిలుపునట్లుగా (పకటన చేయును, 

అట్ట సమయమందు శేందాధికారమే [ప్రమాణముగా 

వ “రంపగలదు. కేంద (పభుత్చో ద్యోగులే సర్వాధి కారము 

లను నిర్వర్తించుచు రాష్ట్రిపతికిని, లోకసభకును భాధ్యు 

'లయియుందురు. ఆ సమయమందు లోకసభకు శాననాధి 

కారము విపులమె, నిరంకుశమై యుండగలదు. ఒక వేళ 

లోకనభ “సమావేశములో” లేనిచో, రాష్ట్రపతి రెండు 

మాసములవరకు స్వంతముగా. ఆపత్థ్రితస్థితిని నిర్వ 

.స్టిరముగా పొనగజాలక యుం డెనేని యట్టి 
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అణాల 

హీంచును. కాని లోకసభము సమౌావేశప 

లోకసభ యొక్క యంగీకారమును పొందవలయును. 

I రాజ్యాంగ స్తంభన : 

వెంట నే ర్చి 

వి శ్వాన రాహిత్య తీర్మాన 

ముల వలనను, రాజకీయ వర్గములలో ఒ౦ండొరుల వైమమ్య 

ముల వలనను ఏ రాజధాని యం_దెనను మంత్రివర్గము 

పరిస్థితిని 

“రాజ్య కార్య స్తంభని యని. చెప్పవలయును. (Failure 

of Constitutional machinery). అ ట్టి వరి స్త్ తినొ క్ర 

యాపత్తుగా [గహించి రాష్ట్రపతి ప్రకటనగావించి యా 

రాష్ట్రము యొక్క నిర్వావాకాధి కారము తనయందును, 
శాననాధికారము లోక నభయందును నెలకొల్పవలయును. 

కాని న్యాయాధి కారములను మాత్రము ఆ రాజధాని 

యొక్క ఉన్నత న్యాయస్థానము (హైకోర్టు) నుండి 

తొలగించరాదు, రాష్ట్ర పతిచేసిన ఈ [ప్రకటనను 

లోకనభ యంగీకరించినచో ఆరు మానములవరకు 

విళంబించవచ్చును. ఈ కాలమం చారాష్ట్రిములో నుండిన 
రాష్ట్ర శానననభకు శాననాధికారములు ఉండ 

జాలవు. 

Il (ద్రవ్యాపత్తు వప దుష్టకాలమం దై నను దేశ ములో 

[దవ్యలోపముగలిగి భారతమున కన్యదేశములలో పరపతి 

(Credit) తగ్గినను రాష్ట్రపతి తద్విషయమయిన “(పకటన 

నొకటి గావించి (ప్రభుత్వోద్యోగులు, న్యాయాధిపతులు 

మున్నగువారలయొక్క వేతనములను, ఒరుంబడులను 

(allowances) తగ్గించి (దవ్యావత్తు నుండి  జేశమును 

రతీంచును. మరియు రాష్ట్రపతి న్వతః పరిశీలించి సవర 

ఆలు గావించి, ఉచితరీతిగా అంగీకారమిచ్చును. 

ఈ చెవిధములయిన [పాథమిక హక్కులకు బాధ 

కలిగినదని ఆరోపణలు చేయుచు న్యాయ స్థానములకు 

విన్నపములు చేయరాదు. 
బు, సు. 

ఆప స్త ౦బుడు ;- 

ఏతద్దేళ (పసూతస్య సకాశాద[గ జన్మనః 

స్వం స్వం చరితం కిరన్ పృథివ్యాం నర్వమానవాః 

వ్యవస్థ కార్య మర్యాదః కృత వర్ణాశ్రమ స్థితః 

త్రయ్యాహి రషితోడేశః ప్రసీదతి నసీదతి. 

“(మనుస్మృతి 



ఆస సంబుడు 
అనే 

“ఈ భారత దేశమున పుట్టిన (భావ్మాణుని సమక్షమున 

భూమియందలి నర్భమానవులు తమ తమ ఆచారములను 

అభ్యసింపవలయును. నిర్ణ తా ర్య మర్యాదలు గలదె, 

ఆచరిత వర్ణాశ్రమ సీ సితిగల-దె, వేద[త్రయ రతీశమగు 

ధర్మముచే రజ్ంవబడు దేశము ఉప్మదవ రహితమై శాంతి 

యుతముగా మనగలదు అని మనువు వచించెను. ఇట్టి 

మర్యాదలను (వ్యవస్థలను) [పతిపాదించిన మహర్షులలో 

ఆప నంబ మహారి అ|గగణ్యుడు, 
అం య . 

అప_స్హంబుని సూత్రములు విశషముగా పొటించువారు 

ఆం|ధులై యున్నారు. ఆం|ధ కవులలో సెక్కురు ఆప. 

సంబ సూత్రులు కలరు. కాబట్టి అప స్తంబుడు ఆంధ 

జాతీయుడని తోచుచున్నది. ఇయ్యంశమును గార్బు, 

బహ్హరు, పండితులు మున్నగు విమర్శకులును బలపరచిరి. 

ఈ విషయమును మరియెక విధముగా గూడ స్థాపింప 

వచ్చును. విశ్వామి[ తుని సంతతివా రై ఆతనిచే ళప్తులయిన 

వారలలో ఆంధులుకూడ నున్నారు. కున శృవుని కథ 

జరుగునప్పటికి విశ్వామి[తుడు పుష్కర చేత సామీప్య 

మున తపస్సు చేయుచుండినట్లు (శమ దామాయణ 

[గంథ మువలన విదితమగుచున్నది. పుష్కర కే[త మునకు 

సమీపమున నే సాల్వ దేశముకలదు. ఆప స్తంబుడు సీమంతో 

న్నయన విధియందు సాల్వ దేశ మును, యమునా నదిని, 

యౌ గంధరి యను ఆ దేశపు రాజును గూర్చి గానము చేయ 

దగు నని (ప త్యేకముగ చెప్పియుండుటచే అతనికిసాల్వ 

'దేశమునందును త్మతత్యు లయిన జనులయందునుగల 

(పత్యేకాభిమానము 'తేటపడుచున్నది. ఆం|ధగణమువారు 

ఇశ్ఞాలమున సాల్వదేశ (పాంతమున నుండుటచే ఆప 

నంబుడుఆం[ధజాతీయు డై నట్టు ఊహించుటసమంజసము, 

ఆప స్హంబుడు |పాచీన మహార్షియై యున్నట్టు నిరూ 

పించుటకు సెక్కు. సాధనములు కలవు. బోధాయన 

సూత, (గంథములో ఆప స్తంబుడు గోత (ప్రవర్త రకులలో 

నొకడుగా "పరొ్మనబడెను. పరాశర యాజ జ్ఞ వల్క్య్యులు 

తమ ధర్మశా(న్ర్రములలో ఆప _స్తంబుని ధర్మశాస్త్ర (పవర 

కునిగా పరిగణించిరి. పాణిన్యాచార్యుడు “అన్భ ష్యాన న్తే 

బిదాదిభ్యో 2.5న్ (ఉ-1.104) అను సూత మున 

'బిదాది గణములో ఆప స్తంబ శబ్దమును పఠించెను. అందుచే 

ఆప స్తంబుడు పాణినికి పూ పూర్వుడని నిరూపితమగుచున్నది. 

ఆప న్తంబునీ గ్భవ్యా సూ|త్రములలో పాణినీయ వ్యాక ర 

ణమునకు విరోధముగల [వయోగములు కలవు. ఉదా :- 

ఆరోహాతీం (5-24); తరతీం (6-2); పుం స్వాః (6-4), 

గృముసష్టిః (20-1 1); అభ్యానాయన్ (12.7), 

తిసెసెప్తః (9-5) ; (పష్పం (11.2); కుప్వాం (28-7) 

మున్నగునవి. కొన్ని విభ క్రి వ్యత్యయములుకూడ కనవచ్చు 

చున్నవి. ఉదా :- తసైరవపా (22-4); అధ్యా౭స్యె 

దక కోన (1-5) ; ఇయ్యంళ ములు కూడ ఆప న్తంబుడు 

పాణినికి పూర్వుడను విషయమును బలపరచు చున్నవి, 

ఆప న్తంబుడు నిరు క్షకారుడయినయాన్ముని, జ్యాతిషక ర్త 

యగు లగదుని తన ధర్మసూత్రములో 'పేర్దానియున్నాడు. 

అందుచే ఇతడు యాన్క్మలగదుల కనంత రీయుడని 

ఊహింపవచ్చును. పాణిని కీ. పూ. 600-800 సం. ల కాల 

మునకు చెందిన వాడనియు, యాస్కుడు కీ: పూ, 

800-500 ల కాలమునకు చెందిన వాడనియు బి.వి. 

కాణేమున్నగు పండితులు [వాసిరి. అందుచే ఆప స్తంబుడు 

క్రీపూ. 800.600 లకు మధ్యనున్న వాడనుటనమంజసము, 

మవార్దులచే (పతిపాదితములై న మర్యాదలు విధి = 

నియమ - నిషేధ రూపములచే మూడు విధములు. అందు 

[వవృ త్తి పయోజనకము విధి. నిషేధ, నియమములు 

నివృత్తి [ప యోజనక ములు. (1) విధి = 'సంధ్యోశ్చ బహి 

(రామాదాననం వాగ్యతశ్చ (1 (పళ్న £0 పటల, ర సూ 

అను నాపస్తంబధర్మనూ తమునుబట్టి సంధో్యోపాననా 

కాలమున (గామ మునకు వెలుపల నుండుట, వాజ్నియ 

మము కలిగియుండుట అనునవి విధులు. ఇచట [పవృ త్తి తి 

[ప్రయోజనము వివమీత మైనది (2) (పాజ్ళుఖో ఒన్నాని 

భుంబీత (1-81. -1) అను సూత్రముచే (పొబ్బుఖుడయి 

భోజనము చేయవలయు నని చెప్పుటవే అన్యదిగాఖి 

ముఖ్యము నిషిద్ధమైనది. ఇది నిషేధ  (ప్రయోజనక 

విధియై యున్నది. (8) “యాజనాధ్యాపన (పత్మిగపా 

"రేవ (బాహ్మణో (దవ్య మార్జయేత్ ” య జ్ఞ ము 

చేయించుట, వేదమును చదివించుట, పత్యగహణము- 

అనువాటిచేత నే (బాహ్మణుడు (ద్రవ్యము నార్జింప 

వలయును అనునది నియమము. ఇట్టి నియమముచే 

వృ _శ్వ్యంతరములచే య థేష్టముగా (భాహ్మణునకు [దవ్యా 

ర్షనము నిషిద్ధమగుచున్నది. ఇట్లు పూర్యో క్షము లయిన 
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మర్యాదలను, వర్ణాశ్రమ ధర్మములను, బోధించు సూత 

ములు ధర్మసూ తము లనబడును. (శుతిచోదిత ము లయిన 

యజ్ఞ ములను ఆచరించు పద్దతిని బోధించునవి శ్రౌత 

నూ|తములు. |వత్యక (కుతి పామాణ్యము లేనిచో 

ఆచార గావ్యాములగు వివాహాది విధులను బోధించునవి 

గ్భహ్యా సూత్రములు, ఇట్లు ధర్మములను, గృహ్యాములను, 

(₹త ధర్మములను సూ తరూపమున రచించిన మవార్దు 

లలో ఆప న్తంబుడు అ|గగణ్యుడు. ఈ మహవార్షి రచించిన 

శౌత నూతము వేదాంగకల్ప మని ప్రసిద్ధి నొందినది. 
చి 

తాల్ ఆ _శౌత సూ తమునందు “అథాతో దర్శ పూర్ణిమాసౌ 

వ్యాఖ్యాస్యామః అనునది ఆద్య సూతమె యున్నది. 

ద్నిని (బహ్మాయజ్ఞ ములో కల్ప స్థానములో [బావ్మాణులు 

పఠించుచున్నారు. ఆప _స్తంబుని త సూత్రము (తింళద 

ఛ్యాయాత్మకము. ఆదియందలి 239 అధ్యాయములలో 

దర్శ పూర్ణిమా సేస్టి మొదలుకొని సహ్మస సంవత్సర 

పర్యంతము లైన యజ్ఞ క రలు చెప్పబడినవి, ఇరువది 

నాల్లవ (పశ్నలో పరిభాషా సూత్రములు, [పవరఖండ, 

హౌ|తమం|త్రములు వచింపబడినవి. 25, 26 వ (ప్రశ్న 

లలో గృహ్య కర్మలకు ఉపయోగించు నూత్రములును, 

27 వ (ప్రశ్నలో గృహ్యా కర్మల నొనర్భు విధానమును 

బోధితములైనవి. 28, 29 [వశ్నలు సామయాచారిక 

ధర్మ(పతిపాదకములు, లి0 వ (పశ్న శుల్బ సూ[తము; 

ఇది వేదినిర్మాణ విధిని ఇష్ట కాచయన (పమాణములను 

వివరీంచును. ఈ (శెత సూత్రము తైత్తిరీయ శాఖకు 

ఉపయోగించునదియై యున్నది. ఆపస్తంబ (శత సూ(త 

ముల్బవై వ్యాఖ్యలు సెక్కు.లు కలవు. ఈ వ్యాఖ్యలు 

అసమ[గములై_ కానవచ్చుచున్న వి, రుదదత్త - సూత్ర 

దీపిక అను వ్యాఖ్య ఈ (శిత సూతము నందలి 15 

[వశ్నల కే లభించుచున్నది అని గార్భు పం డితుడు 

(వాసెను. ధూ ర్తస్వామి కృత మైన భామ్యము, (శెత 

సూత్రము నందున్న కేవల పరిభాషా సూ[తములే 

లభించుచున్నది. కపర్షిన్వామి రచించిన భాష్యము శుల్బ 

సూతా ధ్యాయమున కే కనబడుచున్నది. గురుదేవస్వామి, 

కరవిందస్వామ్, చాండపాచార్యుడు, అహో బలసూరి, 

సుందరరాజు అను ఐదుగురు, [కత సూత వ్యాఖ్యా 

తలలో పేర్కొనదగినవారు. చౌండపాచార్యుని ప్రయోగ 

రత్నమాల (కత సూత మూలమునకు 

వ్యాఖ్యగా పరిగణింపబడుచున్నది. 

“అథ కర్మా ణ్యాచారా ద్యాని గృవ్యాం తె అనునది 

ఆవ న్తంబ గృహ్య సూత్రము అను[ గంథ మునందలి ఆద్య 

సూత్రము, ఆప _స్పంబుడు స్వక్భృత ములయిన గ్భవ్యా 

సూ[తములలో జాతక ర్మాది సంస్కారములకు ఉపయో 

గించునట్టి బుగ్యజు శ్వేద మం[తములను ఒకచో |పళ్నద్వయ 

రూపమునకూర్చి దీనికి *పకాగ్ని కాండము" అని పేరు 

చెప్టైను. ఈ గృవ్యా సూతములలో మంత ప్రతీక ము 

(స్వరూపోచ్చారణము) “ఉత్తరయా, ఉత రేణ, ఉత్త 

రాభఖిః* అను అల్పవదములచే నులభముగా కర్మలను 

బోధించియున్న ఆప స్తంబుని వై శిష్ట్యము ఎన్న దగినది, 

ఆషాడ = మాఘ - ఫాల్గుణ మానములు తప్ప వివాహము 

లకు శేషించిన మాసములు [పళ_న్హములని “నర్వ ర్తవో 

వివావాస్య శై శిరేమాసౌ పరివోర్యో త్తమంతునై దాఘం” 

అను ఆపస్తంబ గృహ్యూన్మూతముచే విదితమగుచున్నది, 

కన్యావరణ సమయమున - శుభాశుభ పరీక్షుకై వరబంధు 

వులు, మట్టిముడ్దలో నానావీధములయిన వీజములనుి 

యజ్ఞ వేదిగతములయిన పాంనువులను, కృపి. చేతమందలి 

లోష్ట్రములను (మట్టి వెల్లలను) శ్చశాన భూమి యందలి 

లోష్టములను కలిపి, వాటిలో నొకదానిని స్పశింపుమని 

కన్యనడుగగా, ఆమె వీజస్పర్శ _మొనర్చినచో సంతా 

నముచే సమృద్ధి కలుగుననియు, వేది పొంసువులను 

తాకినచో యజ్ఞముచే సమృద్ధి కలుగుననియు, తత 

లోష్టములను తాకినచో ధనధాన్యములచే న మృ ద్ధి 

యేర్చడుననియు, శ్మశాన లోష్టములను స్పృశించినచో 

అశుభము వాటిల్లు ననియు ఛావింపవశెనని ఆప న్తంబుని 

(11 (పళ్న- 8 వ పటలము, కి,15,16,17,18) వలన 

గృవ్యాసూత్రములచే విశదీకృత మైనది. వరునకు వధూ 

విషయమున ఆనుకూల్యమును సంపాదించు నిమిత్తమై 

చేయదగినవిధి, నవత్నీ బాధనవిధి; రాజయత్మ యను 

రోగము యొక్క ఇాంతిక. చేయదగిన విధి; మావి 

పడుటకై. చేయదగినవిధి; శ్వ[గవా గృహీతుడై న భాలుని 

యొక్క |గవాశాంతిశకై చేయదగువిధి; ఇత్యాదివిధులు 

ఆప్తంబుని లోకజ్ఞానమును కేటపరచుచున్న వి.ఆవ_స్తంబ 

గృవ్యానూ(త్రము తై _క్తిరీయ శాఖాను సారులకు మిక్కిలి 
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ఆప సంబుడు 
అడే 

ఉవయోగించును. సింగాభట్టయము, ఆండపిళ్ల, అనాకుల, 

తాత్పర్యదీపిక అనునవి ఆపస్తంబ గృవ్యానూత్రముల్వై 

సింగాభటు, అణిపిళ పార 
(A) ae) 

అనువారు [కమముగా 

వని పేర్కొన బడిన వ్యాఖ్యలను (వాసినవారు. 

వెలసిన వ్యాఖ్యానములు, 

దత్తుడు, సుదర్శనాబార్యుడు 

ఆంధ 

దేశమున శై త్తిరీయులు తరచుగా” ఆపస్తంబ సూ తాను 

సారులుగా నున్నారు. 

ధర్మ సూత ములలో ఆపస్తంబ .ధర్మసూత్రము కృష్ణ 

యజుశ్యాఖీయులకు ముఖ్య మైనది. “అధాతసామయా 

బారికాన్ ధర్మాన్ వ్యాఖ్యాస్యామః” (ఆ. ధ, 1) అను 

నీ (ప్రథమ సూతము ధర్శశా(స్ర్ర స్థానమున (బవ్మా 

యజ్ఞాదులందు ఉపయోగింపబడుటచేత ఈ [గంథము 

సరమధర్మ కా (స్ర్రమని కేటబడుచున్న ది. ఆప _స్తంబ ధర్మ 

నూ|తమలలో "పెక్కు ముఖ్య విషయములు కలవు. 

ఉపనయన కాలమున వటువు పాదోప సంగవాణము, 

గురునన్నిధియందు అధ్యయనము, ఖివాచరణము, 

మున్నగు ధర్మములను నక్రమముగా ఆచరించినచో, 

నాతని కర్మలు సఫలము లగును. లేనిచో ఆతని సంతానము 

(బహ్మావర్చనవిహీన మగును. ఆతని సంతతిలో బుషులు 
పుట్టరు. పుట్టినను శ్వేత కేతువువలె పూర్వకర్మ భోగార్థమె 
కొలది మంది జనన మొందుదురు. కావున (దిహ్మచ ర్య 

మవశ్యాచరణీయము అని చెస్పబడినది. వి|కయాన్నము 

తినకుండుట ; రసదవ్యములు, వచ్చిమాంనము, మధు= 

లవణేకురసములు, పృథుక - భష్టయవ - సక్తు = శాక 

మాంస -పిస్ట- శీర వికారములు, ఓవధి - వనన్న్చతి - 

మూలఫలములు మున్నగు వాటిని తినుటయు: ఆవత్కాల 

మున అగ్నిసువర్గములచే స్పృశించి కృ తాన్నమును 

(గహించుటయు గృవాస్థధ ర్మిములుగా పరిగణింపబడినవి. 

ఆర్య పోపితులయిన ళ్లూ దులు స్నా నాదులచే.- కుద్ధులయి 

త్త వర్షికులగు గృహస్థులు అతిథులు మున్నగు వారి 

కోరకు. పాకము చేయవచ్చును. శూదుడు నిత్యము 
శూరము చేయించుకొని సచేల స్నానమొర్చినకొని పర్వ 
కాలమునందును,. అష్టమి నాడును తారము చేయించు 

కొని గాని, పరోక్షముగా వండి తెచ్చిన అన్న మును అగ్నిలో 

నుంచి, నీళ్ళతో |పోతించినచీ అది దేవళార్పణమునకు 

అర్హమగునని చెప్పబడినది. అతిథికి గోమధుపర్క మిచ్చి 

_ కొన్ని వేదాంత |ప్రలిపాదకములును 

నచో ఫలాధిక్యము చేకూరు నను విషయమున (బావా 
ణము (వమాణమగు చున్నదని ఆప నస్తంబుడు వచించెను, 

అవిధిగా నన్యనించినవారు అభోజ్యాన్నులలో పరిగణింప 

బడిరి. (వాత్యళబ్దము అమరకోశమునందును ((వాత్య 

' నృంస్కారహీనః స్యాత్) “వా శేన జీవతి” అను పాణి 

నీయ సూ తమునందును నిందితపరముగా వ్యాఖ్యాత 

మైనది. ఆపన్తంబుడు దినిని పూజ్యపరముగా [పయో 

గించెను. ఇయ్యాశయమునే సమర్థించుచు [వ శేఘసాధుః 

[వత్యః; స ఏవ వాత్యః అను వ్యుత్పత్తిని వ్యాఖ్యాతలు 

(పదర్శించిరి. దంపతుల నియమములను  వివరించుచు 

భార్యాభర్తలు స్వీయ నియమాతికమము చేసినేని 

శిఖార్లులగుదు రని ఆపన్తంబుడు చెప్పెను. అతడు నియోగ 
పద్దతిని నిషేధించెను. రాజు. తపో విద్యావంతులగు 

[బావహ్మృణులకు తనదేళశములో జీవన కేతము లొసగి 

వారిని పోపింపవలయు నని చెప్పబడినది. 

కర్తలు అష్టవిధ వివాహములను చెప్పిరి. ఆప _స్హంబుడు 

ఆరింటినే పర్కొ నెను. వకాగ్ని కాండము నందలి కొన్ని 
మం తార్థములచే యువలీ వివాహము (పతిపాదిత మగు 

చున్నను, వారద త్త (పభృతి వ్యాఖ్యాతలు అవ్వీషయము 

నంగీకరించి యుండలేదు. 

రాజధర్మములలో, రాజు చేశా రాధన తత్పరుడగుచు, 

రాష్ట్రమందలి (ప్రజలలో వరికిని శీత వా తాతప వ్యాధుల 

వలన క్లేశము కలుగకుండ చేయవలయు ననియు; జాల - 

వృద్ధ - కర్మకార = అంగవికల = ళో తియులనుండి పన్నును 

(గహింపకూడ దనియు, నగర = [గామ = రతకులుగా 

కాయన్థులను (క రళణాలను) నియమింపవలయ్సుననియు; 

నగర [గామములలో దొంగలు అపహరించిన డబ్బును, 

నష్టపడిన యజమానులకు "నగర రతకు డొనగవలయు 

ననియు. చెప్పబడినది. ఈ ధర్మములు అనుష్టించుట కష్ట 

ఇతర నూత 

సాధ్యము, ఐనను అవి (శ్రద్దతో ననుష్మించిన వారికి అయు రా 

రోగ్య ములను, చిత్తశుద్ధిని ప్రసాదింప సమర్థములు. వార 

దత్తస్వామి “ఉజ్జ్వల అను సమ్మగ వ్యాఖ్యను ఆప_స్హంబి 

రచించెను. ఈ ధర్మనూ|త్రములలో 

కలవు. వాటివె 

(శ్రీ ₹ శంకర. భగవత్పాదులు వ్యాఖ్య (వ్రాసిరి, 

. ఖం, న, శా. 

ధర్మసూ[తములవై 
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ఆఫ్ ఘనిస్థానము *_ (చరిత్రము :- ఆఫ్ ఘనిస్థా 

నము ఇశేనియను పీఠభూమిలో ఈళాన్యదిక్కున ఉన్నది, 

ఈ చేశపు సరివాద్దులు - ఉత్తరమున ఆక్సన్, మధ్య 

ఆసియాలోయలు, తూర్పున ఉత్తర హిందూస్థానము, 

పడమట పర్షి యాచేళము, దతీణమున ఇెలూచి స్థానపు 

శుడారి, ఆఫ్ ఘనిస్థాన మను పేరు 18 వ శతాబ్దములో 

అహ్మద్ పా రాజ్యకాలమునుండి స్థిరపడినది. ఈదేశము 

నందలి ముఖ్యజాతులు - ఆఫ్ ఘనులు, వశానులు, ఘిల్టా 

యిలు, టర్కోమనులు, ఇత్యాదులు. 

చారి|తకముగ _ ఆఫ్ ఘనిస్థానములో భాగములై న 

ఖురాసాన్, కాబూలు, బా క్రీయా, గజనీ, కాందవోరు, 

We ల WR 
జుం (a 

జాటులను అణచెను. జౌరంగజేబు తర్వాత ఆఫ్ ఘను 

సామంతులు స్వతం[తము (పకటించిరి. (కీ. శ్ర, 1621లో 

పర్షియనులు కాందవహోరును జయించిరి. (క్రీ. శ 1688 

(పాంతమునుండి కాందవోరును పర్షి యనులు కాని, ఆఫ్ 

ఘనులు కాని పొలించుచు వచ్చిరి. 

నాదిర్ షా ఆఫ్ ఘనిస్థానమును జయించి హిందూబదేళ 

మువై దండెశ్తెను. ఇతడు కీ. శ. 1747 లో మృతి 

నొందెను. తర్వాత అవామ్మద్ పౌ అచ్చాలి స్థిరమైన 

ఆఫ్ ఘన్ రాజ్యమును స్థాపించెను. ఇతని రాజ్యము 

Zమెషెడ్ (Meshed) నుండ లాహోరువరకు వ్యాపిం 

చెను, కీ. శ, 1/78 లో అవెమ్మద్ పా చనిపోయెను. ఆతని 

హీరట్ = అనునవి.(గీకుల, 

ఆరబ్బుల రాజ్యములలో 

రాష్ట్ర ములుగ నుండెను. ' 

(కీ. శ, 1000 (పొంత | 

మున గజనీ రాజులు. 

తర్వాత ఘోరీ రాజులు | 

ఇచట పరిపాలించిహిందూ 

_చేశమువై దండయాత్రలు 

సాగించిరి. ఢిల్లీలో 

ముస్టిము రాజ్యము 

స్థాపించిన 

'కుత్చుద్దీన్ ఐబక్ ఆఫ్ ఘని 

స్థానము వాడే. [కీ శ 

1526 లో బాబరుమొగలు 

సా|మాజ్యము స్థాపించు 

బానిస'రాజు 

పారశీకము (ఈరాన్స్ 

పుత్రుడు తైమూర్ షూ 

[కీ. శ. 1798 వరకు 

పాలించెను. కై_మూరుషా 

తరువాత అతని తమ్ముడు 

మావా జమాను రాజ్య 

మేలను. [డీ శ, 1808 

తరువాత పానామవా 

మృదు, అటుపిమ్మట షూ వా 

షుజా పాలించిరి. (క, క 

1827 నుండి 1868 

వరకు దోస్స్ మవామ్మదు, 

తర్వాత షేర్ అలీ,త ర్వాత 

అబ్దుర్. రవామాను, అతని 

కొడుకు వావీబుల్లా, మను 

మడు అమానుల్లా బాలిం 

మెళ్తు లా 
ద ల 

వరకు ఆఫ్ ఘన్ స్థానము నం. 

నుండి తురకల దండయా(తలు పరంపరగ హిందూ దేశ 

మును బాధించుచుం జెను. మొగలుకు సరియిన చేరు 

చగశాయి. వీరి న్వరేశమగు ఫెర్లానా ఆఫ్ ఘనిస్థాన 

మండే యుండెను. 

ఆవ్ ఘను చరి[తలో కూడ అక్బరు రాజ్య కాలము 

(కీ శ. 1556 = 1605) గొప్పది. ఆఫ్ ఘనిస్టానము 

ఇతని కాలములో ఢిల్లీ సా[మాజ్యమున నొక భాగ 

ముగ స్థిరప డెను. అక్ళరు రాజపు[త సైన్యములు జస్టంత 

సింగు సై న్యాధిపత్యమున ఆఫ్ ఘనిస్థానములోని తిరుగ 
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= - చిరి. తర్వాత నాదిర్ 

ఖాను. అతడు కీ. శ. 1988 లో చంపబడగా, జాహి 

ర్ షావా రాజయ్యను. 

అంతర్యుద్ధ ములలో ఆఫ్ ఘన్ సామంతరాజులు బిటిమ్ 

సాయమును తరుచుగ నపేడీంచుచుండిరి. మొదటి ఆఫ్ 

ఘను యుద్ధములో దోస్తుమవామ్మదు కాబూలు గె 

యెక్కి హీరట్, కాందవోర్ లను ెళ్ళిను. ఇతని 

పుతుడు గులామ్ హైదర్ (బిటిషువారితో సంధి నెరచెను. 

కీ. శ. 1868 లో దోస్తుమవామ్మదు చనిపోగా అతని 

16 గురు పుషతులు సింహాసనమున క్రై పోరాడు 



ఆఫ నిసానము 
యు 

కొనిరి. ఆఫ్ ఘను యుద్ద ములో బిటిషు 

సె సైన్యములు విప వై_పులనుండి ఆఫ కొనును రాజ్య మున [పవే 

శించెను. కాందవహోరు యుద్ధ ఫలితముగ కీ. శ. 1880 

నుండి కి0 సం॥ లు ఆఖ క్ఫన్ రాజు (బీటిషు మి|తుడుగ 

నుండెను. మూడవ ఆఫ్ ఘన్ యుద్ధములో ఆఫ్ ఘనులు 

ఇండియాపై దండెత్తి యోటమిచెందిరి. 1919 లో 

హాబిబుల్లా వాత్యచేయ బడెను. అమానుల్లా రాజయ్యను. 

సంధి ఫలితముగ ఆఫ్ ఘనిస్థానము 

మయ్యెను. 

అబ్లుర్ రహూమాను రోడ్లు వేయించెను. రాజ్యాంగ 

మున “సంస్కరణలు తెచ్చెను. అమానుల్లా ఐరోపాలో 

పర్యటనము చేసివచ్చి దేశములో మార్పులు చేసెను. 

క్రీ. శ, 1928 లో శాసననభలు అమలులోనికి వచ్చెను. 

వి య, 

ఆప్ట నిస్థానము :- (భూగోళము) :- ఆస్ట నిస్థానము 

ఆసియోఫిండపు దేశాలలో ఒకటి. దీనికి చెలత్-ఇ-పాద్ 

సాహీఎయే ఆ ప్టేనిస్థానము అని పూ ర్తి శేరు. ఇది 29°. 

కిరి లిర' ఉ శ్తోర అతాంశముల మధ్యను 60°, 50 - 71° 

50. తూర్పు శేఖాంశముల మధ్యను ఇమిడియున్నది. 

దిని వైశాల్యము బి లక్షల 50 వేల చదరపుమైళ్ళు 

ఉండును. జనాభా ఒకకోటి ఇరువదిలక్షలు సుమారుగా 

ఉండును. అందులో ఇరువది లక్షలమంది స్థీరనివానము 

లేని చరజాతు లున్నవి. పరిషియన్, భోషలు 

మాట్లాడుదురు. 

పరిపాలనము :- 1914 లో జన్మించిన మవామ్మడ్ 

జహీర్ పూ ఈ రాజ్యమునకు రాజు. ఒక ఉన్నతసభ 

(Senate) 50 మంది సభ్యులతోకూడి ఉన్నది. ఇదిగాక, 

171 మంది సభ్యులు గల జాతీయనభ (National Assembly) 

_పరిపాలనాధికారము కలిగియున్నది. మేనెలలోను, 

రెండవ 

స్వతం|త రాజ్య 

అస అగ యే 
మరా 

అక్టోబరులోను సమావేశములు అగుచుండును. ఇదిగాక. 
(Loe jJirga) అను మహానభ ఇంకొకటి “లోయేజిర్గా” 

అప్పుడప్పుడు సమా వేశము అగుచుండును,. రాజు వారైన 

అతి |పాముఖ్యము గల సమస్యను తీర్మానించు నిమిత్తమే 

దినిని సమావేశ పరచుచుండును. దీనిలో ఆజాతికి సంబం 

ధించిన సెక్టు మంది నాయకులు సమా వేశమునొందుదురు. 

గడచిన సమా 'వేశము 1941 లో జరిగినది. ఇటీవల 

_ వరరహితమెనది.. 
ల యు 

పాకీస్థానముతో ఏర్పడిన సమన్యల మూలముగా ఇప్పుడు 

మళ్ళీ సమా వేశపర చబడినది. చేశము ఏడు ముఖ్యమైన 

రాష్ట్రాలుగా విభజింపబడి ఉన్నది. కాబూలు, మజార్ , 

కాందవోరు, హీరాట్, కటఘన్, సంత్ -ఇ _మ పికి, సంత్ = 

ఇ-జునూబీ అనునవి వెద్ద రాష్ట్రాలు. బదక్ పాన్, ఫరా, 

'మెమనా, పర్వాన్ అనునవి నాల్లు చిన్న రాష్ట్రాలు. పెద్ద 

రాష్ట్రాలు నయీరో-జిల్ = హుకు మేఅను పరిపాలకునిచేతను 

చిన్న రాష్ట్రాలు వో కం=ఇ-ఆలా అను పరిపాలకునిచేతను, 

పారింపబడుచున్నవి. కొన్ని శాఖలు మం|తుల|కిందను, 

కొన్ని అధ్యముల[కిందను ఉండీ, వీరిరువురితోకూడిన మంత్రి 

వర్గము చేతులలో అధికారము శకేంద్రీకృతమయి ఉన్నది. 

కొద్దిమంది ప.యాశాఖీయులున్నను అధిక సంఖ్యాకులు 

సున్నీ శాఖకు చెందిన మహమ్మదీయ మతము [పథాన 

ముగా గలవా రే. కాబట్టి న్యాయశాన్హ్రృము షరియత్ 

మీద ఆధారముచేసికొని అభివృద్ధి చెందినది. జిల్లా న్యాయ 

స్థానాలను మవొకమా-ఇ-ఇబ్ తిదాయియాలు అనియు, 

రాష్ట్ర రాజధానులలో ఉండువాటిని మహకమా-ఇ- 

మురాఫోలు అనియు అందురు. మహకమా-ఇ-అలీ తమీజ్ 

అను న్యాయస్థానము పైకోర్టువంటిది. ఇది పరిపొలన 

న్యాయశాఖకు అనుబంధించి ఉండును. ఉన్నత సభకు అను 

బంధముగా రారియ్యా సత్ -ఇ-త మీజ్ -ఇ-అయన్ అను 

సుపీంకోర్టుకూడనున్నది. ఆదాయపుపన్ను, భూమిపన్ను 

వ్యాపార సుంకాలు దేశము యొక్క ఆదాయమును 18 

కోట్ల 80 లక్షల ఆస్ట నీ సాణిములవరకు పెంచినను, 

(పభుత్వాదాయము చాలుట లేదు. సామాన్య మైన "సేనా 

వాహిని 75000, కలదు. తడవకు 2,000 మంది విద్యార్థు 

అను తయారుచేయు మిలిటరీ శికణాలయము ఒకటి వని 

చేయుచున్నది. కాబూలు పట్టణము దేశమునకంతకును 

ఖ్యాజారావాష్, షెర్ పూరు విమానాశ 

యాలను పురస్కరించుకొని కొద్ది విమానదళమున్నది, 

(బిటిషువారితో పూర్వము సరివాద్దులను గురించిన 

సంధులు (11626463) సెక్కు. లున్నవి, 1946 లో సోవియట్ 

రష్యాతో ఒక సరివాద్దు నిర్ణయము జరిగినది. 

ఆర్ధిక పరిస్థితులు.:- దేశము యావత్తు పర్వత మయము, 

రాజధాని. 

అయినప్పటికిని. చిన్న చిన్న జలా 

ఛాఠాల మూలమున వ్యవసాయము సాగుచునేయున్నది. 
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పండ్లు, కూరగాయలు, తిండిగింజలు, పండింపబడు 

చున్నవి. (ప్తి, ఇంగువచెట్టు ఎక్కువగా వపెరుగుచున్నవి. 

ఊలు, చర్మములు, ముఖ్యముగా కరాకులీన్ అను గజ 

చర్మములు ఎగుమతి చేయుచున్నారు. దేశములో కొన్ని 

ఖనిజములుకూడ ఉన్నవి. రాగి, ఇనుము, సీసము ఎక్కు 

వగా దొరకునని తెలియుచున్నది. కాబూలు పట్టణములో 

అగ్గి పెశ్తైలు, గుండీలు, చర్మము, చెప్పులు, రాళ్ళు, 

కుర్చిలు చేయు చిన్న చిన్న కర్మాగారాలు ఉన్నవి, 

కాందవోరులో ఊలు ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది. (పత్తి కర్మా 

గారాలు ఉన్నవి, ఆస్టన్ జాతీయజ్యాంకు ఆధ్వర్యము 

[కింద దేశములో జలవిద్యుచ్చ క్షి, గుడ్డలు, పంచదార, 

సిమెంటు, (పత్తి, కర్మాగారాలు నిర్మించుటకు కృపి. 

జరుగుచున్నది. దిగుమతి సరకులలో సెక్కి౦టికి [పభుత్వా 

నికి గుత్త వాక్కు (Monopoly) ఉన్నది. వీటి పర్య వేతణ 

నిమి త్తము రియానక్ - ఇ = ఇన్హిసా రాత్ - ఇ _ చెలకీ 

అను పేరుగల (పభుత్వ గుత్త వాక్కుల అభివృద్ధి సంఘ 

మును ఫ్రాపించి, మోటారు కారులు, పంచదార, సిగ రెట్లు 

మొదలె నవాటిని దిగుమతి చేసికొనుచున్నారు. ఎగు 

మతుల విషయములో పనిచేయుటకు అచేక కంపెనీలు 

(వశ్యేకముగా ఒక్కొక్క వస్తువును చేకరించి ఇతర 

దేశాలకు పంపుచున్నవి. నూటికి 80 వంతుల వ్యాపారము 

| పొకీస్థానుగుండా భోవలసి ఉండును. ఆ ఎను జాతీయ 

చ్యాంకునకు లండనులో ఒకశాఖ ఉన్నది. భారత 

'దేశముతో వ్యాపార సంబంధాలు ఎక్కువగా ఉన్నవి. 

ఆఫ ని స్థానములో రై ళ్ళులేవు. నాకాయానమునకు 

పసీకివచ్చు నదులును లేవు. బరువులు మోయుటకు 

ఒంశులను, గుణ్బములను దేశీయులు ఇప్పటికిని ఉపయో 

గించుచున్నారు. మోటారు రవాణా విధానము కమ 

_ ముగా వృద్ధిచెందుచున్న ది. సుమారు 6,000 మైళ్ళ రోడ్డు 

మోటారు రవాణాకు తగినవిగా నున్నవి. 

డి. వి. 8. 

ఆ(ఫికౌ :- ॥ సరిహద్దులు వ్ఆ ఆ|ఫికాఖండము ప్ర పి 

ఉత్తర అతాంశమునుండి, 35° దతిణ అవాంళమువరకును, 

17° పళ్చిమ రేఖాంశ మునుండి, 50శే తూర్పు శేఖాం 

శమువరకును వ్యాపించియున్న ది. దీని వై_శాల్యము 

1,19,62,000 చ.మై. ఇదికాక 2,89,000 చ. మైళ్ళు 

731 

మె అదేవిధముగా పడమరనున్న 

కేవ్ వెర్ట్ నుండి తూర్పున నున్న గార్డిషూస్ట నరకు 

దీని పొడవు 4600 మైళ్లు. ముఖ్యమైన విషయ మేమవ, 

ఈ ఖండము భూమధ్య రేఖకు ఉత్తర దతిణములందు 

నమముగా వ్యాపించియుండుట. అందువలన ఉత్తర 

దజిణ ఆ(ఫికాల శీతోప్టమండలములందు, మరియు అనేక 

ఇతర విషయములయందు బాల పోలికలు కానవచ్చును. 

ఈ ఖండముయుక్కు విశేషథాగము కర్కాటక మకర 

"రేఖల మధ్యనుండుట గమనింపదగినది. 

మధ్యధరాసము[ ద ముత్తరమునను, ఎజ్జి సము[ద 

మీశాన్యమునను, హిందూమవోనము!ద.ము తూర్పుదతీణ 

ములను, అట్లాంటిక్ మహాసము[దము పడమరను కలగి 

యుండుటశే నీ ఖండము ద్విపఖండమనవచ్చును. 

(ఇంచి భూనుధ్య రేఖాగత ఆ(ఫికానంటి గినీసింధు 

శాఖయు, అంగోలా రాష్ట్ర) మునంటి లోజిటో అఖాత 

మును, జెలగోవా అభాతమును ఈ ఖండమునంచు 

చేరొనదగిన నమ్ముద వ్యాపనములు. ఈ ఖండపు 

సము[దకతీరము సరళమై 19,000 మె. పొడ వుకలిగి 

యున్నది. 

మెడగాన్మరు ద్వీపము మొజాంబిక్ 

సంధిచే భూఖండమునుండి వేరుచేయబడినది. హిందూ 

మవహాసము[దములోనికి చొచ్చుకొనివచ్చి క మ్మువలె 

విస్తృత జల 

_ కనపడు భాగమును అఫి[ కా శృంగము అని ఆందురు. 

నై సర్గికస్వరూపము := ఆఫికాఖండము 2000 అ. 

సరాసరి యెత్తుగల పీఠభూమి. దీనిని రెండు ముఖ్యమైన 

భాగములుగా విభజింపవచ్చును. 1. పీఠభూమి 2. తీరవు 

మైదానము. పర్వతము లని పిలువబడునవి పీఠభూమి 

యొక్క నిటమైన "అంచులే. కాని వీనియందు ముఖ్య 

మయిన పర్వత శిఖరము లున్నవి. ఈ పీఠభూమి వడ 

మరగా వాలి యున్నది. 

మొరాకో, అల్జీరియా, ట్యునీసియా రాష్ట్రములలో 

1500 మె. వ్యాపించి నరాసరిని 11,000 అ. ఎత్తుగల 



మలల నారా న్య ఆలనా థి = 
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అట్టాను పర్యత ములు ఉత్తరా ఫిశాలో ముఖ్యమయిన 

పర్వతవంక్తులు. ఉత, రమునుండి దకిణముగా నీ పర్వత 

(శణులకు. జుల్ ఆట్టాసు, (గేట్ అట్లాసు, సపహోరన్ 

అట్లాసు అను పేర్లు కలవు. అట్లాంటిక్ తీరమునుండి 

నై లునదివరకు పల్లపు పీఠభూమి వ్యాపించింయయున్నది. 

దీని మధ్యభాగమున టిబెస్టి పర్వత పంక్తులుకలవు, 

ఉన్నత పీఠభూమి పూర్తిగా దతిణ ఆఫికాలోనే 

కలదు. పడమరనుండి తూర్పునకు దీనిఎత్తు [కమముగా 

నెక్కువగును. మై వెల్లు, లోవెల్లు అను రెండు మెట్లుగా, 

ఈ పీఠభూమి తూర్పు అంచు తీరపు మైదానము 

నకు దిగుచున్నది. వీనినే "కేవ్ కాలనీలో (గేట్ కారూ, 

లిటిల్ కారూ అని పిలిచెదరు. ఈ పీఠభూమి యొక్క 

ఎత్తైన అంచులనే నేటాలు రాష్ట్రములో (డా శెన్సుబర్లు 

అని అందురు, 

ముఖ్యమయిన పర్వత శిఖరములన్నియు ఆ ఫికా 

తూర్చుననే యున్నవి మనెన్ జోలి (16,800 అ.) 

కెన్యా (17,040 అ.); నిరంతరము మంచుతోనుండు 

కిలిమంజారో (1 9,821 అ.). సము|ద్రతీర మున మాత్రమే 

పల్లపు మెదానము లున్నవి. 

ఎడారులు := ఉత్తర ఆఫికాలో త5,00,006 చ.మై 

వ్యాపించిన నవారా ఎడారి కలదు. ఇది అమెరికా 

సంయుక్త రాష్ట్రములకన్నను కొద్దిగా "పెద్దది. తూర్పు 

పడమరలుగా దీని పొడవు 8,200 మై. ఉత్తర దజీణము 

లుగా దీని వెడల్పు 800 మై. నుండి 1,400 మై. వరకు 

కలదు. సామాన్యముగా మనము భావించునట్లు సవోరా 

ఎడారి యంతయు పనికిరాని ఇనుకబీడు కాదు. పశ్చిమ 

సహా రా యొక్క మధ్యభాగములో 6,000 అడుగుల 

ఎత్తుగల శిఖరములతో నిండిన ఆయిర్ , హాగర్ పర్వత 

ములు గలవు. టిబెసీ పర్వతపం క్సిలో 9,000 అ. ఎత్తు 

గల ఉడిగిన అగ్నిపర్వతములు కలవు. మరియు బిల్నా 

వంటి సవాజ సరన్సులు ఈ ఎడారిలో కలవు. ఈసరస్సుల 

చుట్టును వృక్షజాలమును, జంతుజాలమును కాననగును. 

ఫలవృ కములు జుంచ బడును. బావులనుండి నీటినిపారించి 

వ్యవసాయముకూడ చేయుదురు, 

ఆఫికా నైరుతి భాగముననున్న కల్ హోరి ఎడారి 

సవోరా అంత పెద్దది కాక పోయినను చేర్రొనత గినది. 
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ఆ్మఖుర 

సరస్సులు :- తూర్పుననున్న పర్వత [శేణులయందలి 

శీలికలోయ (Rift valley) అని పిలువబడు పల్లపు 

(పాంతమున గొప్ప సరస్సులు ఉత్తర దశణములుగా 

వ్యాపించియున్న వి. ఈ [కింద "ఇరొ్మనబడినవి ముఖ్య 

జా వె శాల్యము 26,000 

మె., వెడల్పు 200 మె, 

(ఖ) టాంగనీ కా సరన్సు : వై శాల్యము 12,700 

చ. మె., పొడవు 450 మై., వెడల్పు 40 మై., లోతు 

4,708 ౪. 

(గ) న్యాసా సరస్సు : వైశాల్యము 11,000 చ.మె. 

పొడవు 850 మె, వెడల్పు ఓర్ మె, 

(మఘ కిపూ సరన్సు: వైశాల్యము -= చ. మె., 

పొడవు 50 మె., వెడల్పు 80 మె. 

(చ) టానా సరస్సు : ఇది 5,690 అ. ఎత్తున అవీ 

సీనియా పీఠభూమి యొక్క ఉ త్తరభాగమునకలదు, నైలు 

నదికి ఈ సరస్సు మూలజలములుగా నువయోగపడు 

చున్నది. 

(ఛ) రుడాల్ఫు సరస్సు : వైశాల్యము 8,4 5చ. మె, 

పొడవు 185 మె. వెడల్పు తి7 మె. 

(జ) పాడ్, బంగ్వలూ సరన్సులు: ఇవి మధ్య 

ఆ ఫీకా యొక్క ఈశాన్య నెరుతి ఛాగములయందు 

గలవు. వీటి నీరు బుతువుల ననుసరించి సంకోచ వ్యాకోచ 

ములను చెందుచుండును. 

నదులు : ఆ(ఫికా ఖండమునందలి నదులు చెద్దవైనను 

జలపాత ములవలనను అచ్చటి[పజల అనాగరిక తవలనను 

అంతగా నుపయోగము లేనివిగానున్నవి. ఈ నదులవలన 

కొన్ని (పొంత ములకు వాహన సౌకర్యములు కలుగు 

చున్నవి, నె లునదికి నాలుగు “పెద్ద జలపాత ములుకలవు. 

నై గరునదికి వేగముగల బూసా రురులు, కాంగో 

జాంబెసీ నదులకు ఎల్లాలా, విక్షోరయా జలపొతములు 

కలవు. వీనిలో కొన్ని 420 అ. ఎత్తుకూడ కలిగి 

యున్నవి. ముఖ్యమైనవి లీ నదులు : 

1 నైలునది: (4,000 మైళ్ళు): ఇది ఉ త్తరముగా 

(ప్రవహించి, మధ్యధ రాసము[దములో కభియుచున్నది. 



ఆఫ్రిక 

ఇది చాల [పాముఖ్య మైనది. ఏలయన, ఈజివులో కల్ల 

పురాతన నాగరకత గల [పాంతముగుండా (ప్రవహించు 

చున్నది. 

౨. కాంగో (8,000 మె.) ఆ ఇది దతీణ అట్లాం 

టిక్ మహా సముదములో కలియుచున్నది. దీనికి నదీ 

 పరీవాహా [ప్రదేశము చాల ఎక్కువ. దీనియందు నెల్ 

నదిలోకంచు ఎక్కువ పరిమాణముకల నీరు కలదు. ఉప 

నదులతో నహి యిది మధ్యఆ|ఫికా కంతకును వానాన 

సౌకర్యములను కలిగించుచున్నది. 

8. నైజర్ (2,600 మై.) :- ఇది చెన్వీ యను ఉప 

నదితో నవా దమీణముగా |వవహించి గినీ సింధుశాఖలో 

పడుచున్న ది. 

4. జూం బెజీ (1,600 మై.) := ఇది తూర్పు దిశగా 

పవహించి మొజంబక్ చానలులో కలియుచున్నది. 

తూర్పుదిళగా [పవహించి డిలాగో అభాతములో కలియు 

లింపునదియు, ఈ నదియుకూడ ఎక్కు_వభాగము ఆ ఫికా 

ఈ శాన్య భాగమున [పవహించుచున్న వి. 

5. ఆరెంజ్ (1,800 మె.) :- ఇది పడమరగా పవ 

హించి ఆఫీ కా ఆగ్నేయ భాగమున అట్లాంటిక్ మహో 

సముదములో కలియుచున్నది. 

"ఇవికాక చెనిగల్ అను పేరుగల నది (ఖంచి వెస్టు 

ఆ ఫి కాగుండా [పవహించుచున్నది. కాని యిది అంత 

(వాముఖ్య మైనది కాదు, 

శీతోష్టస్థితి ia ఆ|ఫికాలో ఉఫ్ణో గతా వ్యాపనము 

సాధారణ విషయముగా కనబడును, బుతువుల ననున 

రించి సమోష్ట్రరేఖలు ఉత్తరమునకును, దతీణమునకును 

సూర్యునిగతి [కమము ననుసరించి చలించుచుండును, 

వేనవిలోను, శీతాకాలమందును స మోప్ట్ర రేఖలు తూర్పు 

పడమరలుగా వ్యాపించి, ఉత్తర దకీణమువై పున (కమ 

[కమముగా ఉప్టో[గతలో మార్పు సూచించుచుండును. 

మన శీత కాలములో మధ్యధరా సము దపు ఉత్తర 

(పాంతపు. ఉషహ్టో[గత 500 ఫొ. నుండి 60° ఫా. మధ్య 

నుండును. కాని దజిణతీర (పొంతపు ఉష్పో[గత దీనిక ం“కు 

కొంత అధికముగా నుండును. దతీణా ఫ్కా పీఠభూమి 

యొక్క మధ్యభాగములో అత్యధిక ఉష్ణో[గత ఉండును. 

బట్టియు ఉప్ణో[గత మార్పుచెందు చుండును. ఈ విధముగా 

దతీణా ఫికాలో చాలదగ్గరలో నే ఉహ్లోోగతలందు ఎక్కువ 

మార్చు కనబడుచుండును, 

వేసవిలో ఉత్తరాఫికా శీత్రోప్ట స్థితి దీనికి విరుద్ధముగా 

నుండును, అత్యధిక ఉప్ప తా మండలములు నహారా 

ఎడారి వైపునకు కదలును. దటిణతీర |పాంతములందు 
50.600 ఫా. ఉండుటవలన నుఖముగా నుండును. 

మధ్యధరా ఖీర [పాంతమందు అధిక ఉప్ణో గత ఉందును. 

పవనములు :- సూర్యగమనముతోపాటు ఉత్తరదతీణ 
దిక్కులకు చరించు భూమధ్య రేఖ యందలి అల్పపీడన 

మండలముల యొక్కయు, కర్కట మకరనేఖల చాటి 

యుండు అధిక వీడన మండలముల యొక్కయు, (పొబ 

ల్యము ఈ భూఖండము పై ఎక్కువగా నుండును. అట్లాం 

టిక్ నము[దమందలి అధిక పీడన ప్రదేశము లన్నియు 

శీతకాలములో ఉత్తర దిశయందును, అజోర్స్ యొక్క 

అధిక పీడన [పదెశము నవోరా శీతల [పొంతమందును 

ఉండును. కాని భూమధ్య రేఖమీద అల్పపీడన (పొంతము 

దశిణదిశగా కదలును. 

జొన్నత్యము ననుసరించియు, . సము[ద. సామీహ్యమును. 
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ఉత్త రార్థగోళపు వేసవిలో అల్పపీడనముకల |పచేశ 

ములు ఉప్ప ముగానున్న నవోరా ఎడారి యంతయు 

ఇప్పుడు ఉత్తరదిశకు మాలెడు మకర 
"రేఖా అధిక పీడన మండలము యొక్క. [పొబల్యము దకిణ 

ఆ(ఫీకాకు ఎక్కువగా నుండును. ఆ|ఫికా ఈశాన్య 

(పొంతమునకంతకును హిందూ మహాసము| దము యొక్క 

సు గాహ్యూముశాని బుతుపవనముల (వాబల్యము ఎక్కు 

వగా నుండును. ఈ [కింద నుదహారించిన వాయు[పవా 

పాములు ఖండమంతటను వ్యాపించియుండును. 

1. అజోర్చు అధికపీడన మండలమునుండి వెడలు 

అట్లాంటిక్ ఈశాన్య పవనములు నైరృతి దిశగా వీచును. 
౨. నవోరా ఎడారియందలి అధికవీడన మండలము 

నుండి వార్మట్టన్ అనబడు గాలులు సూడాన్. మీదుగా 

పశ్చిమ ఆఫికా వై పునకు వీచును. 

8. ఈజిస్ట్ర దేశపు వాయుుపవాహములు నెలులోయ 

వరకు వీచి, భూఖండములో చాలదూరము పోవును. 

4. నై_ర్భతి ఆసియా అధిక పీడన మండలమునుండి 

హిందూస్థానపు ఈశాన్య వ్యాపార పవనములు పీచును. 
“py 

వ్యాపించును, 



రి, మధ్యధరా సము[దమందు మవో చక్రవాత 

నిర్మితమగు అల్పపీడనములును, ఉన్నత పీడనములును 

కలుగుచుండును. 

6. దక్షిణ అట్లాంటిక్ మవహోసము[దపు అధిక పెడన 

(పొంతముల నుండి భూమధ్య "రేఖవైపు అట్లాంటిక్ 

ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనములు వీచును. 

7. ఉత్స రార్ధపు గోళవు వేసవిలో “గర్జించు నలు 

బదులు” (వాయువ్య (ప్రతికూల వ్యాపార పవనములు) 

ఆ;ఫికాలో దతీణ భాగములందు వీచును. 

ర. హిందూ మవోనముదమునుండి బయలుదేరు 

ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనములు ఈ భూఖండము 

యొక్క ఆగ్నేయ [పాంతమున వీచును. 

9. ఉతర ఖండపు వేసవిలో అట్లాంటిక్ ఆగ్నోయ 

వ్యాపార పవనములు భూమధ్య రేఖను చాటినతరువాత 

అఫికా పడమటి భాగపు వైపునకు వంగి నై_ర్భతి బుతు 

పవనములుగా వీచును. | 

ఆ(ఫికా క్రీత్రోన్ల స్థితిలో ముఖ్యముగా గమనించవలసిన 

విషయములు;- 1. భూఖండమునకు మార్పులు తెచ్చెడు 

శీతల వాయురాసులు లేవు. 2. మవోనము[ద (ప్రవాహ 

ముల వలన తీర[పాంతములందు శీతోన్లస్థితి మార్పు చెంది 

అధికముగ [వథావితమై ఉండును. 

వర్షపాతము ఏ. ఈ భూఖండమంగు మంచి వర్షపా 

తముగల [పొంతములు మూడు కలవు. 1. ఆగ్నేయ 

(పొంతము. 2. అట్లాస్ మండలము. లి. జెల్లియంకాంగో 

అనునవి ఆ(పాంతములు., 

హిందూ మవోనము[దమునుండి బయలుదేరు . పవన 

ములు పీఠభూమి యొక్క అత్యున్నత మైన అంచునుండి 

=వెశెగయును. ఈవిధముగా భూమధ్య రఖకు దతీణవై పు 

నున్న తూర్పుతీర [పొంతమందు వర్ష మెక్కువగా 

నుండును. కాని ఖండాంత ర్భాగమున పొడిగానుండును, 

మధ్యధరా చ|క్రవాత ములు అట్లాస్ వర్వత। శేణి వలన 

ఆపు చేయబడినపుడు. వాయవ్యతీర (పాంతమునకు న్టీక్ర 

కాలములో వర్షమునిచ్చును. అదేవిధముగా “గర్జించు 

నలుబదులు” (వాయువ్య (వతికూల వ్యాపార పవనములు) 

వలన శీతకాలములో కేఫ్ కాలనీకి వర్ష ము కలుగును. 

గినీ సింధుళాఖలోనికి (ప్రవహించు భూమధ్య (పతిసమ్ముద 
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ఆఫికా 

(పవాహము మంచుతోకూడిన తీర వాయువులకు 

సహాయ పడును, తతృ్సలిత ముగా బెల్జియన్ కాంగో 

[పొంతమందును, |ఫెంచివారి భూమధ్య రేఖా (పొంత 

మందును, పశ్చిమకిర (పాంత మందును వర్ష మక్కువగా 

కురియును. దకిణముగా (పవహించి “డలాగో” అఖాత 

ములో పడు మొజంబక్ [పవాహముల వలన చల్లని, 

వెచ్చని తీరవాయువులు ఉద్భవించును. ఈ వాయువుచే 

. భూమధ్యరేఖకు దకిణమువై పుననున్న తూర్చుతీర 

(పాంతమునకు వర్షము లభింపచేయును. 

ఉత్తరాఫికా పళ్చిమతీరమందలి కేనరీస్ (Canar1es) 

[పవాహములు తరచుగా సంభవించు పొగమంచులకు 

తీరవాయువులకు కారణములు. దీనిమూలకముగా 

ఇచ్చట తీర[పాంతములు పొడిగా నుండును. ఉత్తర 

ముగా [ప్రవహించు శెంగూలా (Bengvuela) కీతలజల 

(పవావాములవలన ఆ(ఫికా నైరృతి (పాంతమందుకూడ 

ఈ విధమైన వాతావరణ పరిస్థితులే యుండును. 

భూమధ్య లేఖకు ఉత్తరపువై పున నున్న తూర్పుతీ రము 

పొడవునను ఈశాన్య నైర్భతి బుతువవన ములును, 

సముద్ర |(ప్రవావాములును (ప భావ ము కలిగినవె 

యున్నవి. ఇవి ఆయా బుతువులయందు వాటి కనుకూల 

ముగా నుండును. ఈశాన్య బుతువవనములు చల్లని 

పొడిగాలిని తెచ్చును. ఇక నైరృతి బుతువవనములు తీర 

వాయువులను కలిగించును. కాబట్టి భూమధ్య రేఖ కుత్త 

రపు వై పుననున్న తూర్చుతీర [పాంత మంతయు పొడిగా 

నుండును. 

మొ త్తముమీద ఆఫ్ కాలో వర్షపాతము నిలుకడగా 

నుండదు. (పతి సంవత్సరము ఛేదించుచుండును. [కమ 

వరిమాణముతో వేర్వేరు విధములగు శీతోన్లస్థితు లేర్ప 

డును. అయితే పొడిగానుండు ఉత్తర యీశాన్యముల 

మధ్యభాగము అందును, తడిగానుండు ఆ గ్నేయ-ఆఫికా 

ఉప్టమండల మధ్య భాగముల యందును ఈ విభేదములు 

అత్యధిక ముగ గనపడుచుండును. ఉష్టాత్మకమగు వ్రీతోమ్ట 

స్థితి కలిగియుండుటయే ఆఫ్రికా యొక్క [పత్యేక విలత 

ణత్వము. 

నేలలు వ 1, భూమధ్య ఖా |పాంతపవు నేలలు, 

ఉప్ప్టమండల (వాంతపు నేలలు, ఆఫ్రికాలో భూమధ్య రేఖ 



ఆ(ఫికొ 

సొడవునను, ఉప్పమండలములోని తేమ[పాంతములందును 

కలవు. ఇచటి నేలలు ఎట్టగ నుండును. 

2. మధ్యధరా _ శీతోవ్లస్థితియున్న [పొంతమందు 

మధ్యధరా [పాంతమునకు సవాజమెన నేలలు కనబడును. 

అ|గ (0229ల |పాంతమందును, అట్లాస్ (పాంతములోని 

తేమ వచేశములందును గోధుమరంగుగల నేలలుకన బడును. 

కాని దతీణముగా వీని నానుకొనియున్న [పాంతము 

లందును, మొరాకో మెదానములందును బాదముకాయ 

రంగుగల నేలలు కలవు. 

లి. నేటాలులోని నేలలు తేమగానుండు సమశీతోష్ణ 

మండల నము[దతీర [పొంతముల 'నేలలలో ప్రత్యేకత 

కలిగినవి. 

4. దకిణ (టాన్సువాల్ రాష్ట్ర్రామందు 

ఫ్రీస్టేటులోని హై పా వెల్లు [పొంతమందును గడ్డిమెదానపు 

పీఠభూములకు నం బంధించిన నల్రరెగడి శీలలు కలవు. 

ఛర్నొూజమ్సు (Chernozems) నమూహమునకు సంబం 

ధించిన లేతవర్షపు నేలలు ఆ(ఫికా పీఠభూమియందలి 

ఎత్తైన (పాంతములందు కానబడును. 

స్వాభావిక వృక్షములు :. అరణ్యములు, ఉస్పమండల 

గడ్డి మెదానములు లేక నెవన్నాలు, ఎడారులు అనుమూడు 

భాగములుగా ఆ(ఫికాఖండపు నహాజ ఉద్భిజ్ఞజాలమును 

విభజించవచ్చును. ఇవి వరునగా ఆ|ఫీకొ ఖండ ములో 

శ్రే శ్రి శీ భాగములు ఆ(కమించియున్న వి. కాని సవన్నా 

లను ఆ| ఫీ కాఉద్భిష్టజాల మునకు మచ్చుగా భావింపవచ్చును. 

మిగిలిన విభాగములు ఈ [కింద నీయబడుచున్నవి:- 

1. భూమధ్య రఖా [పొంతమందలి వర్షపుటడవులు- 

ఇవి బెల్లియం కాంగో రాష్ట్రమందును, (ఇంచి, ఆ[ఫీకా 

అక్ష రేఖా రాష్ట్ర మందును, ఆ|ఫి కాలో ఎక్కువగా 

వ ర్లముపడు పళ్చిమ (పాంతమందును కలవు. 

2 సమశీతోస్ల వర్గపుటడవులు :- ఇథియోపియా 

పీఠభూమి యందును, "పర్వత శేణులయొక్క. తూర్పు 

మధ్య భాగ ములందును కలవు. 

8, ఓక్ -కోనిఫర్ వనములు :- మొరాకో, అల్జీరియా 

ట్యునీసియా 'రాష్ట్రములందు కలపు. 

. 4. పొడివనములు := ఉప్పమండల కాలమానము గల 

(పొంతములందు కలవు. 

ఆరెంజి, 

రాష్ట్రములో దొరకును. మురాకో, 

ర్. కంట కారణ్యములు : ఉస్పమండల కాలమానము 

గల (పొంతముల యొక్క పొడి ప్రచేశములందు కలవు. 

6, సనమశీతోస్హపు చిట్టడవులు :- అగ (Cape) 

రాష్ట్ర మునందును, ఉత్తరా[ఫికా మధ్యధరా [పొంత 

మందును కలవు. 

7. సము(ద తీరపుటడవులు :- ఇవి సముద్రపు నీటి 
పాటుపోటులు కలిగిన [పాంతములందు ముఖ్యముగా 

నదిముఖ| పాొంతములందు కలవు. 

8. ఉప్టమండల గడ్డిమెదానములు లేక సెవన్నాలు :- 

ఉష్ణమండల [పాం తారణ్యముల సరిహాద్దులందలి లీర అం. 

నుండి 60 అంగుళముల వర్షము కురియుచోట్ల యందు 

గలవు. 

9. పర్వతపు పచ్చికమైదానములు, లేక ఆల్ వెన్ 
మైదానములు :- మధ్య ఆ ఫికాలోని కెన్యా రాష్ట్ర 

మందలి ఎత్తైన పర్వత |పాంతమందును, ఇథియోపియా 

పీఠభూమియందును కలవు. 

10. చిత్తడి నేలల గడ్డిమెదానములు:- తూర్పు ఆఫ్రికా 

[పొంత ములందును, నైలునది ఎగువ పాంతము లందును 

కలవు. 

11. ఉవ- ఎడారులు := ఇవి సెవన్నానుండి ఎడారి 

రూపమునకు మార్పు చెందుటలో ఒక పరిణామదళ 

వెల్టుల యొక్క మెరక భాగములయందు కలవు. 

12. ఎడారి := నిరర్థక మైన ఇసుకతలము, శిలాతలము, 

జురదతలము కలిగి మృగపశీ వ్భకు విరహితమైన 

అచ్చపు ఎడారి ఈ ఖండమునందు ర శాతము మేర 

ఆ(క్రమించియున్నది, 

ఖనిజములు :- బెల్జియం కాంగోనుండి ఉత్తర రొడీ 

షియాలోనికి నైరృతి దిక్కునుండి ఈ శాన్యముగా 

వ్యాపించుచు, నుమారు 200 మైళ్ళపొడవున అత్యధిక 

ముగ రాగి ఉత్ప త్తిగల [పదేశమున్నది. ఈపాంతమందు 

"రేడియం, కో బాల్డు, లోహములుగూడ [ప్రపంచములో 

శెల్ల ఎక్కువగా గనులనుండి ..లభించుచున్నవి. (ప్రపంచ 

ములో లభించు మాంగనీసులో ఐదవవంతు గోల్డుకోస్టు 

అల్జీరియా, టునీ 

సియా రాష్ట్రములందు ఇనుము లభించుచున్నది. 

(ప్రపంచములో నుత్సత్తియగు రాగిలో ఆరవథాగము 
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ఆ(ఫ్రికానుండియే లభించును. (టాన్స్ వాల్ రాష్ట్రమం 

దును, జోవాన్స్బర్త్ దగ్గరనున్న రాండ్ అను [సాంతము 

లోను కేస్ రాష్ట్ర్రమునందలి కెంబర్లీ [పొంతమందును 
వజ్రపు గనులు పనిచెయుచున్నవి. (డాకెన్స్ బర్గ్ యొక్క 
తూర్పు, పడమర తట్టులయందు బొగ్గు లభించును. 
ఇవిగాక ఆ ఫికా ఖండమందు స్ఫురితములు, "రేడియం 

పదార్థము, [కోమియం, ప్లాటినమ్, తగరము, పుమ్మ 

అముగా లభించును కాని యీ ఖండమందు బొగ్గు, 

'పెటోల్ , సీనము, తుత్తునాగమును సరివడునంతగా 
లే వు. 

7. జనాభా=ఆదిమవాసులు ;= ఆ(ఫికాలోని జనుల నిరత 

రాన్యత వలనను, అనాగరికతవలనను ఇందలి జనాభా 

సం ఖ్యనుగూర్చి మదింపుచేయుట కష్టము. కాని 1950లో . 

ఈ ఖండమునందు 15 కోట్ల జనాఖా యుండి యుండ 

వచ్చును. జనసాం[దతలో (ప దెళములను బట్టి చాల 

శేడాలు కలవు; ఉదాహరణమునకు ఈజిప్థునందలి కొన్ని 

[పాంతములందు చదరపు మెలునకు 1750 జనాభా 

కలదు. ఎడారులలో కొన్ని |పాంతములందు ఒక్కరునూ 

లేరు. 

ఆదిమవానుల తెగలు యీ [కింద నీయబడినవి. 

1. ఇథియోపియా, సోమలీ లేండ్ , నూడాన్, కెన్యా 

రాష్ట్రములందలి తూర్పుభాగములలోను, పళ్చిమ ఆ(ఫీకా 

యందలి కొన్ని |పాంతము లందును, పా మైటిన్ అను 

ఆదిమవాసులు కలరు. | 

2. సెమైటిస్ అను తెగవారు ఉత్తరా(ఫికా, తూర్పు 

అఫికాలలో కలరు. 

8. భూమధ్య రేఖ కుత్తరమున పశ్చిమ తీరమునుండి 

సూడాన్ దచేశమువరకును గల మధ్యఆ(ఫికాలో సూడాన్ 

భామ మాట్లాడు నీ గోజాతి (ప్రజలు కలరు. 

క, దతీణ ఆఫికా యందంతటను, మెడగాస్కర్ 

ద్వీపమునందలి పశ్చిమ [పాంతమందును బంటూభాష 

మాట్లాడు న్నీగోలు కలరు. 

5. నైర్భతి ఆఫికాయందు “బుష్ మెన్” హాన్ 

టాట్ అను తెగలవారు నివసించుచున్నారు. 

6. బెల్టియన్ కాంగో యొక్క ఈశాన్య (పొంత 

మందు “పిగ్మిస్” అను తెగవారు అక్కడక్కడ కలరు, ' 
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రి ఆ(ఫ్రికా జనుల సంస్కృతి := 

(వతిఫలించు సాంఘి కార్థి కాభివృద్ధి అవ శాశముల 

యమున ఆఫికాలో (ప దెళమునుండి [ప 

ముఖ్యములైన వ్య త్యా స ములు కనిపిం 

| మ వివ దిచె ౦న) మిక్కిలి గముగా నభివృద్ధి చెందిన నాంస్కృ తిక [వ వదేభ 

ములు కొన్నియు, ఎట్టిమార్చునుళేక స్థిరముగా ఉండి 
పోయిన [పదేళశములు కొన్నియు గోచరించును, 

నైలునది లోయ నీగో |పభావమేమియును లేక 
(పళ్యక జాన్నత్యమును చెందిన హామిటిక్ 

సంస్కృతినందిన (పదేళము. ఈ సంస్కృతి 6,000 

సంవత్సరములనుండి వ్యాపించియున్నది. ఆదినుండియు 

పారసీక, |గీకు, రోమను, అరబ్బుల దండయాత్రల 
సారాంశ మును గ్రహించి చెక్కు మార్పులతో రూకొంది 

నది ఈజిప్టు సంస్కృతి. 

ఇప్పుడు *' బెర్బరులు*అని పిలువబడు ఉత్తర పా మెట్టు 

(ప్రదేశము (ప త్యేకమైన సంస్కృతికి నెలవై నట్టిది. అచ్చట 
ఫోనీషియనులయు, ఈజిప్టు చేశీయులయు, అరబ్ మహమ్మ 

దీయులయు (ప్రభావము కనబడుచున్నది. 

పశ్చిమ మధ్య ఆ|ఫికాల (నడుమయందలి) అరణ్య 

[పదేళమున మిక్కిలిపరిణిత మైన దేశీయసంన్క్భృతి విలసిల్లు 

చున్నది. వ్యవసాయము, మతము, గారడీ, వివిధ సాంఘిక 

ఆచారములు, ఇత్తడీ, ఇనుపపకులు, అందమైన కుండలు 

ఈ (ప్రదేశమునకు (పత్యేక (పాధాన్యము కూర్చుచున్నవి. 

సగము ఎడారిగను, సగము అరణ్యముగను ఉన్న 

ఆ|ఫీకా తూర్చ్పుభాగమున నివసించు మనసై, నందిజూతు 

లకు పశుపాలనమే [పధానవృత్సి. ఈ తికి 
పార్కులాండు సంస్కృతి అనిపేరు. 

వె [పచేశములందలి సంస్కృతికి భిన్నములై ఈ 
[కింది [పాచీన సంస్కృతులుకూడ గోచరించుచున్న వి. 

ఎడారికిని, అరణ్యమునకును నడుమనున్న బహిరంగ 

[వదేశమున పశువులను, మేకలను, గొక్ర్రైలను, గుజ్బములను 

కలిగియుండు నంచారజీవులు కనబడుచున్నారు. ఈసం_ఫ్ఫృ 

తికి “గేపాలనంన్మృతి” (Pastoral culture) అని చేరు. 

లిబియా ఒయాసిస్స్పులలోని టాశెగు, "బబు, ఆరబుల 

సంస్కృతిని నవోరాలోని ఒంచులను మేపువారి సంస్కృతి 

అని చెప్పనగును. దతీణ ఆ(ఫికాలోని కలవోరి ఎడారిలో 

జర్ అ న 
బంణ్భ్య 



ఆఫ్రికా 

గుల్మనివాసుల (Bush men) మృగయా ' నంస్క్ఫృతి 

(Hunting culture) వ్యాపించిఉన్నది. వీరు వింటితోను, 

విసబాణములతోను వేటాడుదురు. 

ఆ|ఫీకా పలుదేశవులందు పలువిధములెన సాంఘీక 

వర్తనములను అవలంబించు నీ గోలకు నీవానము.. వారం 

దరును ఉత్తమ మార్దంగికులుగా ఖ్యాతి కెక్కియున్నారు. 

వారు తం|తులతోకూడిన సాధనములను, గాలి సాధన 

ములనుకూడ తయారుచేసి వానిపై పాడగలరు. 

కర్మకలాపములందును మృదంగమును, నృత్యమును 

అపరివోర్యము లై యుండును. వారి మానసిక పరిణా 

మములో వెనుక నెవ్వరు నందీయకుండ కొన్ని విషయ 

ములకు సంబంధించిన గేయములను పాడజాలుట మిక్కిలి 

ఎన్నదగిన అంశము. అచ్చటి దేశీయ జనులు అడవులలో 

సమృద్ద మైన జీవితమును గడపుదురు. ఆ అడవులలో పను 

లు, లేళ్ళు, జిరాఫీలు, హిప్పొాపోటమసులు నీటి గుట్ట 

ములు ఖడ్లమృగ ములు, సింహుములు, చిరుతపులులు, 

హయనాలు, సివంగులు విసారముగా ఉండును. అచ్చటి 

జూతులవారికి ఈ మృగములవలన ఆర్థిక [ప్రయోజనము 

జానపద గేయములు 

సామెతలు మున్నగునవి సహజముగా వన్యమృగముల 

జీవితముచే |పభివితములై ఉన్నవి. 

ఆఫికాలోని భాషలు పక్కింటికి లిపులులేవు. ఆఫికా 

భామలకు చిహ్నాములైన అతరములను యూరోపి 

యనులు ముఖ్యముగా పండితులును, పరిశోధకులును 

(ప వేళ-పెట్టి ౧ము౦డీరి, ఈజిస్టనందును, ఉత్తర ఆ ఫ్కా 

లోని పలు భాగములందును అరబిక్ ఆధికారిక మైన భాష; 

[కీ శ. 1800 నుండి అబిస్సీనియాలో “అమ్ పారిక్” 

అధికార చాప. ఈజిప్టు నందలి పదచిత్రములకు (Wood 

pictures) చారిత్రక (పాొధాన్య మున్నది. | గీకు ఈజిన్లు 

అతరముల కలయికతోకూడిన కాస్టిక్ లిపిలో క్రీశ. 200. 

400 లకు నడుమ పుగాతన మత గంథములు [వాయ 

బడినవి... టిఫినాగు అనువారు అంత ముఖ్యులు కాక 

పోయినను [పాచీన జనులలో ఎన్నదగినవారు. వారు 

సై బీరియాలోని ఒకజాతి భాషయైన “తమాషెకు ను 

160 అకరములతో కూడిన లై బీరియాలోని “వై.” అను 

నీగో లిపిని | వాయుచుండిరి, 

అన్ని 

కలదు. వారి పురాణ గాథలు, 

738 

ఆ|ఫికా పరిశోధనకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన 

తేది లీ [కింద ఈయబడుచున్న వి. 

కీ. పూ. 500 హన్నో అను కా ర్లజీనియను కా ర్టెజి 

నుండి ఆఫికా వడమటితీరము చుట్టు తిరిగి సి రాలియోన్ 

అను [వ దేశమునకు అరి గను. 

కీ.శ. 60 తూర్పుతీరము ఆరబ్ వర్తకులచే పరిళో 

ధింపబజెను. నీరో శత సేనానులచే నై లునదీ పదేశము 

పరిక కోధింప బడెను. 

(కీ.శ. 1419 గినీ సింధుశాఖలోని చిన్న ద్వీపము 

లను, మరీరాద్వీవములను పోర్చుగీసువారు కనుగొనిరి. 

5. శ, 1487 బార్గలో మియో డయాస్ గుడ్ హోప్ 

అ|గమును చుట్టివచ్చెను. కాని ఇండియా చేరలేక పోయును. 

క. శ, 1497 వాస్కో _డి.గామా గుడహోక్ అగ 

మును చుట్టివచ్చి ఇండియాను చేరగ లిెను. (కీ.శ. 1482 

కాంగోనది డయగో కామ్ చే పరికోధింపబ డెను. 

క్రీశ. 1622 ఫాదర్ జరోని మో, లోబా అవిసీని 

యాలో చాలభాగము పర్యటన ము కావించెను. 

(5. శ. 1825 మేజరు అలెగ్జాండరు గార్డను అంగ్ 

ఉత్తరము నుండి టింబక్టు వరకు సవోరా దాకొను. |కీ, శ, 

1770 'జేమ్సు[బూను బూ నెలు నదిని పరిళోధించెను. 

ర. శ. 16468 జూన్ యల్ (కాఫ్ మొంబాసా నుండి కిలి 

మంజారో కెన్యా పర్వతముల వరకు గల. [పదేశమును 

వరిళోధిం చెను. 

9, ఆ(ఫికా యందలి రాజకీయ చారిత్రక వాతావరణము: 

జగత్సఏసిద్ధము లై న పిరమిడులతో కూడిన _ ఈజిష్టును, 

అంతశ్తాతీయోపయు కమైన సూయజు శాలువయును, 

ఆఫ కా ఈశాన్య భాగమును మిక్కిలి చరిత (పేసిద్ధినొం 

దిన [పదేశములు. మధ్యధరా నము ద (పౌంతమందును, 

మధ్య ఆసియా యందును గల జనులు (పొచీన కాలమున నే 

కావించిన దండయా[తలు ఈజిస్ట్రనకు అతి విస్తృతమైన 

చరితను, మిక్కిలి పురాతనమైన నాగరకతను ఒనంగినవి, 

కీ.శ. పడమటితీరమున 1800 నుండి 1880 వరకు పోర్చు 

గీసువారు పరిశోధనను, జానిసవ ర్హక మును సాగించిన గినీ 

సింధుశాఖ ఆధునిక కాలమున (పాధాన్యము వహించినది. 

ఈజిప్టు యొక్క 6000 ఏండ్ర చరిత చెప్పుటకు 

(వత్యత. చరిత సొత్యుమున్నది, 8. పూ. 9వ ళతాట్టిలో 



కార్తజీనియను సంస్కృతి వచ్చినప్పటినుండియు లిఖిత 

చరిత్ర మే లభించుచున్నది. కాని ఆఫఫికాలో యూరోపి 

యనులు [పపశించినప్పటి నుండియు, క్రీ శ. 15 వ 

శతాబ్దిలో పోర్చుగీసువారు పరిళోధించి, ఆక్రమించి స్ధిర 

నివాస మేర్పరుచుకొన్నప్పటి నుండియు ఆ|ఫీ కా రాజకీ ' 

యార్థిక నిర్మాణము పూర్తిగా మార్పుచెందినది, 

క. శ. 1500 కును, 1886 కును మధ్యకాలమును 

అభ్యుదయ కాలమని చెప్పవచ్చును. యూరోపియనులు 

ఆ |ఫీ కా లో స్థిరపడుటయే ఇందుకు కారణము. ఆది 

కాలమునందలి సము[ద పరిశోధనయు, ఆంతర (ప వేళ 

మును, ఆ ఖండమునందలి లోహావృతాది సంపదను వెలుగు 

నకు తెచ్చెను. ఇది వర్తక సంఘ స్థాపనమునకును, 

మిషనరీల, (మత (పచారకుల) ఆగమనమునకును చారి 

చూపెను. వై వర్తక సంఘములు చబేశీయ సంపదను 

కొల్ల గొట్టుటయు, మిషనరీలు [పచార కార్య మును 

చేయుటయు కొనసాగుచుండ, యూరపునందలి వివిధ 

దేశముల |పభుత్వములు పరస్పర స్పర్థవహించి ఒండొం 

టితో యుద్దముచేయ నారంభించెను. దీనికి ఫలితముగా 

కీ. శ, 1880 18566 సంవత్సరముల నడుమ ఆ|ఫీకా 

ఖండము పోర్చుగీసు, (ఫంచి, డచ్చి, ఇంగ్లీషు, జర్మను 

(పభుత్వముల నడుమ విభ క్రమగుట సంభవించెను. ఈజిప్టు, 

ఎథియోపియా, శై వీరీయా అనునవిమాతమే యూరో 

పియనుల చేజిక్కకుండ స్వతంత్రముగా ఉండిపో యెను. 

ఈ శతాబ్దిలో ఆ|ఫీకావాసులకును యూరోపియనుల్ల 

కును నడుమ ఎక్కువ రాజకీయ సామరస్యము ఏర్పడు 

ఓయు, ఆ(ఫీకా (ప్రజలకు కొంతవరకు స్వయం[పభుత్వము 

పరిణమించుటయు సంభవించిను. ఈ కాలమందంతటను 

4 మిలియనుల సంఖ్యగల యూరపుదేశములవారు తమ 

డేశములన్నియు కలిపిన భూవై శాల్యముకం"ె 80 రెట్లధిక 

విశాలమైన |[పచేశమున నివసించు 146 మిలియనుల 

సంఖ్యగల 'అఫికను (పజల రాజకీయ భవితవ్యమును, 

(పకృతి సంపదను. నిర్ణయించుచుండిరని చెప్పవచ్చును. 

వారిట్టి అధికారమును చలాయించుటకు వారికి (పక్సృతి 

సంపదవై గల [పాభవమే కారణము. ఉత్తర రొడీషి. 

యాలో రాగి; సీసము, తుత్తునాగము, మాంగనీను 

మున్న గునవియు, బెల్జియం అధికారముననుండిన మధ్య 

ఆఫుకౌ 

శ్ కాంగోలో కోబాల్డు,రాగి, బంగారము, యయూా నెని9 

మున్నగునవియు మరి 

అట్ల అనల ఇ 
JI al, 

EE ంచివారి అదినములో 

కొన్ని వాణిజ్యపు పంటలును, 

జు 

సీసము, ఫా స్ఫేట్టు, తుత్తునాగము, కై_లములు, మద్యము, 

ఊలు, కోకో, (ప్రత్తి, కజ్బ మొదలగునవియు వైన చెప్ప 

బడిన [పకృతి సంపదలలో ముఖ్య 

యందలి వర్షసృథక్క రణ సమస్యయందును, ఆల్టీకయా 

యందలి ఇటీవలి తిరుగుజబాటునందును, దకీణా(ఫికా 

లందును (మౌ, మౌ) సూయజు కాలువను ఈజిపు 
౬ 

జాతీయకరణ విషయమున పడమటి యూరపుదేశములు 

వలన రాజకీయ (పతికియలు (పతిఫలించుచున్న వి, 

ఆ|ఫికాయందలి చాలభాగము (బిటను, (ఖొన్ను, 

మందున్నది. సంయు క్త రాష్ట్ర ముల యాజమాన్యము 

(trusteeship) [క్రింద మరికొన్ని యితర భాగములున్నవి. 

అందు ఈజిపు పురాతనశాలమునుండియు స్వతం|తమై 
6 

యుండెను. అమెరికానుండి విముక్తులై న నీగో జానినల 

ని అరికియాలో జనుము, 

£9 

ములై నవి, దకీణా|ఫికా 

యందలి సెక్కు చేశములలోని రాజకీయ సంకోభము 

పొందిన కలవరమునందును ఈ యురోపియాధి కారము 

జెల్లియము, పోర్కుగలు అను నాలుగు దేశముల అధిన 

ఆఫీ కాఖండ మంతటికిని మూడే స్వతంత్ర దేశములున్న వి. 

కొరకు లై వీరియా పజాస్వామ్యము పర్పరువ బడెను, 

" ఎతియోపియా (అబిసీనియా) [క్రీ శ. 1941 లో . ఇటలీ 
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నుండి స్వాతం[త్యమును సంపాదించెను. 

గుడ్ హోస్ అ|గము, [టాన్సువాలు, ఆరెంజి ఫ్రీ 

స్టేటు, నేటాలు అనువానితోగూడిన సంయు క్ష. దచీణ 

ఆ[ఫికా స్వయంపాలిత మైన (ప్రదేశము. ఆంగ్లయులకును, 

డచ్చి వారికిని నడుమగల స్పర్థచేతను, _బహుముఖము 

లెన దేశీయ సమస్యలచేతను, [పాచ్యు లై న భారతీ 

యులు వలసవచ్చుటచే నేటాలులో పర్పడిన స్థానిక 

రాజకీయ సంతోభ్లముచేతను అచ్చటి రాజకీయ పరిస్థితి 

మరింత క్లిష్ట తరమగుట సంభవించెను. పక్చిమా(ఫీ కా 

|వకేశములలో (బిటిషువారు దేశీయనాయకులద్వారా 

పరో మ మైన పాలనపద్ధతిని అభివృద్ధికావిం చిర. వశ్చి 

మాఫికాలో యూరోపియనులు వచ్చి స్థిరపడుట అంత 

ముఖ్యమైన సమస్య కాదుశకాని తూర్పు ఆఫీ కాలోని 

[బిటిషు పొంతమున, ముఖ్యముగా కెన్యాలో వలన 



ఆఫ్రికా ఖండపు భాషలు 

వచ్చిన తెల్లవారు భూమి నా కమించుకొనుట మిక్కిలి 

ప్రీవమైన నమన్యగా పరిణమించినది. (|బిటిషు) ఉగాండా 

ఆ (థి కా యొ క్క వరిపాలన విషయమున ముందంజ 

వై చినది. అచ్చట దేశీయ న్యాయస్థానములకు ఎన్న దగి 

నంత న్యాయాధి కారము (legal power) కలదు. టాంగ 

నీకాలో (బిటిషువారు ఒకశాననముచ్వారా దేశీయ (ప్రజా 

సమూవామునకు తగినంత ఆర్థిక, రాజకీయ స్వాతంత్ర్యము 

రెనంగియుండిరి. 46 వేల మంది ఆసియావాసులు 

(ముఖ్యముగా భారతీయులు) వచ్చి సీరపడుట టాంగ 

సీకాలోని సాంఘిక పరిస్థితిని కొంతవరకు క్ల్లిష్ట్రము 

కావించినది. ఉత్తర (పచేళములతో పోల్చినచో a త్తర 

రొడీషియాలో తెల్ల వారి సంఖ్య చాల తక్కు వె. వారు 

గని పరి|శ్రమలందు  మగ్నుశై. యుందురు. దతీణ రొడీపీ. 

యాలో తెల్లవారి సంఖ్యకంశు 'రేశీయుల సంఖ్య 20 

రెళ్లుక్కు.వ. 'సనుటోలాండు, 'బచునాలాండు, స్వాజి 

లాండు అను [ప చేశములం దొకొాక్కాచోట ఒకొక) 

కమీషనరు కలడు. అతడు దడిణా[ఫికా పైకమీమనరు 

ద్వారా |బిటిషు [ప్రభుత్వమునకు బాధ్య తవహించి 

యుండును. 

మధ్య కాంగో [పదేశమున బెల్జియనుకు వి_స్ఫృత మైన 

భూభాగము కలదు. అందు ఖనిజ జంతు సంపద విస్తార 

ముగా కలదు. అచ్చట పామ్ నూనె, కాపీ, కోకో, పంచ 

చార, రబ్బరు, కోపలీ మున్న గునవికూడ లభ్యములగును. 

ఉత్తర ఆ(ఫికా యందలి (ఇంచి రతీత స్థలములు 

మిక్కిలి సంపన్నములై నవి. ఆర్డీరియాలోని ఖనిజ వృత 

సంపదలు ముఖ్యముగా (ఫాన్ నున "కెగుమతి చేయబడు 

చున్నవి. పతి సంవత్సరమును శిండుమిలియనుల టన్నుల 

ఇనుప యిసుక ఫాన్ సునకు ఎగుమతి కావలయుట అల్టీరి 

యావై (ఫాన్సునకు గల గొప్ప ఆకర్షణకు కారణము, 

ఆఫిశాలో పోర్చుగీసువారికి మూడు (పదేశములు 

కలవు. అవి దూర పశ్చిమాఫికాలోని పోర్చుగీసుగినియా 

వాయవ్య భాగము నందలి అంగోలా, తూర్పు ఆ(ఫికా 

యందలి మొజాంబిక్. అంగోలాలో యూరోపియనుల 

స్టిరనివాసమునకు తగిన శీతోన్ల స్థితిగల ఉన్నత (పదేశము 

కలదు. 
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ఆఫ్రికా ఖండపు భాషలు :- (ప్రధోన భాషలు _ వర్గీ 

కరణము : ఇటీవలి కాలమున వలసవచ్చిన ఐరోపావారిని 

వదలివెట్టినచో ఆ|ఫికా ఖండములోని (పజలను నాలుగు 

[పథాన జాతులుగా విభజింపవచ్చును. 

క్షే పిగ్మీ _ బుషీమన్ వి, నీగో ల. పామిటిక్ 

4. సెమిటిక్. వీరికి సంబంధించి ఆ(ఫికా ఖండపు భాష 

లను కూడ నాలుగు వర్గములుగా విభజింపనగును. కాని 

యిందలి న్రీగో వర్గము 1. నూడానిక్ 2. బంటు అని 

తిరిగి రెండు అంతర్విభాగములుగా తరువాత విడివడినది, 

ఇట్లు ఆ[ఫకా ఖండ భాషలు ఐదు వర్గములుగా విభ 

జింపవచ్చును := 1. బుష్ మన్ 2. నూడానిక్ కీ. బంటు 

4. పామిటిక్ 5. సెమిటిక్. 

స్ట్ (struck) యొక్క వివరణ ననుసరించి, ఆ ఫికా 

భాషల సంఖ్య ఈ విధముగా నున్నది :-- 

(1) బుష్మన్ వర్గము : 11 భామలు (2) నూడానిక్ 

వర్గము ఏ; ౨64 భాషలు (8) బంటువర్గము: 182 భాషలు 

(4) పామిటిక్ వర్గము : 47 భామలు (క్) సెమిటిక్ 

వర్గము ఏ 10 భావలు. 

చెక్కు భావ.లు కొలది వై శాల్యముగల (పచేశములో 

మాత మే మాట్లాడబడు చున్నవి. సుమారు 12 భాషలు 

మా(తము 10 లతల కంశు ఎక్కువ మందిచే మాట్లాడ 

బడుచున్న వి. 

[(వత్యతోపయోగము ననుసరించి, ఈ |క్రింద్లి ఆఫికా 

భాషలు తక్కిన వాని కంట ఎక్కువ ముఖ్యమైనవిగా 

ఉన్నవి :- 

1. సెమిటిక్ భాషలు : అమ్వోరిక్ , అరబిక్ 2. హెమి 

టిక్ భాషలు: పహొసా 8, బంటు భాషలు :; గండా, క్రికు 

యూ, కాంగో, లుబా-లులువా, ముండు (Mbundu), 

నాలా (Ngala), _న్యాన్న్దా, సుకుమాన్యాం వెజీ, రుఆన్లొ 

రున్లీ, సోధో. సెడిఛ్యానా, స్వావోలీ, స్వినా - కారన్లా = 

జలూ = కో సా 

( సూడానిక్ భాషలు ఆశాన్, డిన్కా- = నూయర్ , 

ఎఫిక్ - ఇబివియో. యు - వన్ హోదనసోం, ఇబో, 

కనూరీ, క్పెల్ - మెండ్ , మాలిశ్మే. - డ్డురా = బంబారా, 

మోసీ = డాగోమ్బా, నూ ఫేగ్బారీ, చెంచె (Temne), 

వోలోఫ్, యోరుబా, జే. 

నా క (Swina - Karanga - Ndao) , 



వర్గముల పరిశీలన : 

[పథాన వర్గముల వివరములను ఇప్పు 

పరిశీలింతము : 

1 బుష్మన్ వర్గము: ఈ భాషలను తిరిగి మూడు 

అంతర్విభాగములుగా చేయనగును : 

(1) చామీణాత్యము. (11) మాధ్యమికము, (111) ఉత్తర 

దేశీయము. 

1. ధ్వనివిషయములో ఈభాషలు టర్కీ. కోళ్ళ 

'కటుక్కు* మను ధ్వనుల (Clicks లేక Clucks) ఎక్కు 

వగా కలిగియుండును. 

2 స్వర భేదము (Intonation) : ఈ భాషలకు మరొక 

లతణము, 

ఈ లతణము 'వోజశున్ టాట్ *, 'నూడానిక్” 

భాషలలోకూడ సామాన్యముగా కనిపించుచున్నది. ఒక 

మా రుచ్చరింపదగిన అతర సముచాయము (Syllable) ను, 

ఒక్టూక్ట ప్పుడు ఒకే ధ్వనిగల వాల్లునుగూడ స్వర భేదమును 

కలిగియయుండును. పదమునకు ధ్వని యెంత ముఖ్య మో 

ఈ స్వర భీదముకూడ అంత ముఖ్యమైయుండును. ధ్వనులు 

ఒశకేవిధముగానున్న పదము స్వర భేదములు కలిగియుండు 

టచే ఒక దానితో నొకటి వ్యుత్పత్తి జాంధవ్యము లే మాత 

మును క ల్లియుండని [క _త్తపదములుగా మారును. 

బుష్ మన్ భాషల యొక్క అనేక లకణములు సూడా 

నిక్ భాషలకు కూడ సామాన్యములై కనబడుచున్నవి. 

ఇవి : (1) స్వర భేద ము (2) పకోచ్చారణ వర్హత్వము 

(Mono-syllabism) (8) [క్రియకును, నామవాచకమున 

కును రూపఖేదము లేకుండుట (4) షష్టీ విభ _క్తి |పత్య 

యము యొక్క స్థానము (క) “వారు” ఉపయోగించి 

బహువచన రూపము నేర్పరుచుట. 

అయినను వ్యుత్పత్తి సంబంధములగు జాంధవ్యము 

లింతవరకును కన్గొనబడకపోవుటచే బుష్మన్, నూడాన్ 

భాష లొశే కుటుంబమునకు చెందినవని చెప్పుట కింకను 

మనకు తగిన ఆధారము లభింపలేదు. _. 

పిగ్మీణాషలనుగూర్చి మనకు తగిన పరిజ్ఞానము లేదు. 

అందుచే వీనినిగూర్చి చెప్పుటకు మనకు వివరములు లేవు. 

అన్నిచోట్లను వారు పొరుగుననున్న నీగో భాషను 

స్వీకరించి యున్నారు. 

బంటు "ఉత్తరము, 
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ఆ(ఫీకొ ఖండపు భాషలు 

మున ఉన్న 

పీనియా WE ఆద్యం క్రి భం 
వడ మట అక భూముల 

మాట్లాడ బడుచున్న an 
ap) 

వరకును 

ఉత్తరమున *'నూజా” (Nb), *కునామా' యును, 

తూర్పు ఆఫీ కాలో గయా, నీఫా - కవిరాన్లో (Nyifwa- 

Kavirondo}) యును వె(పదేళ ములో ఈభాషలు 

మాటాడ బడని తావులు, 

సింటువర్గమువలె ఈ వర్గపు భాషలు అన్యోన్యము, 

దగ్గరసంబంధము గలవిగాలేవు. ఇందలి కొన్నీ భాషలు 

మిక్కిలి భేద భావమును [పదర్శించుచున్నవి. 

సూడాన్ అత్యంత (పాచీనకాలము నుండియు 

తూర్పు దిక్కు లనుండి దండయ్మాతలకు 

గురియై యుండెను. అందుచే నేటి భాషా పరిస్థితులు 

డతెగని యీ కదలిక, మార్పులయొక్క ఫలితమై 

యున్నవి. ఈ మార్పులలో పాతభాష లంతరించె, [కొత్త 

భాష లేర్పడినవి. [కొత్తగావచ్చిన భాషల స్వభావమును 

బట్టి ఈ మార్పులు తరుచు క్నివ్రములై ఆదిమలమణము 

లను ఎక్కువగా మార్చి వేయుచున్నవి. కనూరీ, ఒలఫ్ 

(70109) ఇట్టి తీవములగు మార్పులకు గురియైన భాషల 

కుదావారణములు. 

సర్వసామాన్య లక్షణములు := 1. ధ్వనివి శమ ము, 

2, నిర్మాణము. లి, వ్యుత్పత్తి విషయములలో ఈ వర్ల 

భాషలకు సామాన్య లతణములు కనబడుచున్న వి. నీగో 

(పజ లెక్కు వగాగల ఆావులలో ఈ సామ్యము (పబల 

తరముగా నున్నది. 

ఈ [క్రింది సామాన్య అతణము థీ భామలలో కనబడు 

చున్నవి : (1) స్వరభేదముచే అర్థ భేధము * ఉ॥ యు 

ఇల భాషలో : “దో? (ఉచ్చన్వరము) = చెవ్పుట్క 

దో? (నీచస్వరము) = విచారముగా నుండుట -; “దోః 

(సమాన న్వరము=ని|దపోవుట. 

2, ఏకవర్ణ ధాతువులు :. “యు” (Ewe) భాషలో 

“కు = చావు; 'నుజబోి (N1రీజి భావలో: “టు = కాలిక. 

8. (క్రియలనుండి నామవాచకములు సంబోధన ([/004- 

tive) ప్రథమావిభక్తి ప్రత్యయము, లేకా అనునాసిక (ప్రత్య 

యము ముందు చేర్చుటచే ఏర్పడుట :. "యోరుజా' భామ: 



ఆఫ్రికొ ఖండపు భాషలు 

“గి = కొనుట; “ఓరికాకొనువాడు. “పిల్లక్ (Shilluk) 

భాష: బుగోి=గాలి తిత్తులను ఒత్తుట. ఓ_బుక్ = గాలి 

తిత్తులు. 

4. బహువచన నామవాచకమును లేక సర్వనామమును 

చేర్చుటచే నామవాచకముల బహువచనము లేర్పడుట : __ 

“యు” (Bwe) భావ: '“అటి* = చెట్టు, 'అటి-ఓ' = చెట్లు; 

“న్యుయర్ ” (Nuer) భామ: “చాక్ జోటిక్ * అను ధ్వని; 

“కే.చాక్ ' =*ట్రిక్ * అను ధ్వనులు. 

గ, నామవాచకముల బహువచనము “ఇి లేక “ఆి 

చేర్చుటచే ఏర్పడుట : ఇటో (100) ఖాన: *ఓ-యి = మను 

ష్యుడు. 'ఆ-య'= మనుష్యులు; *ఓ.రు” = జానిన “ఇ-రు" = 

బానిసలు. 

6, నిర్జీవ వస్తువులకు సజీవ వ్యక్తులకు భేదము వ్ సజీ 

వుల విషయములో “ఓ అను ఉపనర్ష తరుచు చేర్చబడు 
చుండును. “టుయి' (71) భాష: "ఓంనిపా” = మనుష్యుడు; 

“పిల్లర్ " భాష: “ఓ అనునది ఇతరుల సంతతివారని 

సూచించును: “నాయో' = మేనమామి; “ఓనాయోి = 

మేనమామ బిడ్డ. వ్యాక రణ రీత్యా (స్రీ పురువ భేదము 

లేదు. 

7. షష్టీ విభక్తిలో ఒక వస్తువును కలిగియున్నవాడు 
కలిగి యుండబడినదానికి ముందువచ్చును :. “ట్వ” (Tw 

భాష ; *నిపా=దు ఆిా ఒక మనుష్యుని బొమ్మ; “రునామాొ” 

భాష; “ఇలామాసా'*'= ఇలా యొక్క బల్లెము. 

8, విభక్తి భేదము లేదు :- చతుర్జీ విభ క్రి (Dative) 

రూవము “ఇచ్చుట* అను|క్రియచే పరివృత మై యుండును. 

“యు (Ew భాష: “ఎది గానో ఫోఫో = అతడు 

'తం|డికిచ్చు ధనము కోరెను? = అతడు తం।డికొరకు 

ధనము కో అను. . 

9. తర్వాత చేర్సబడు (ప్రత్యయములు (Post Positions) 

.అనగా స్థలమును సూచించు నామవాచకములు విభక్తి (ప్రత్య 

యములకు బదులుగా వాడబడును : *యు (Ew) భామ: 

“అటిటా' = చెట్టుతలకా తలమీద; “నూబా* (Nuba) భాను: 

కా టు” జ ఇంటిగ ర్భము = ఇంటిలో 

10. క్రియాసంయోగములు తరుచుగా వాడబడును ;' 
“యు (Ew) భాష: “టో వా నా*వాతీసికొని వచ్చి 

ఇ ఇచ్చుట. 
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11. క్రియ కాలభేదమునుబట్టి మారదు : కాలములు 
వ్యాకరణ |ప్రత్యయములు చేర్చుటచే వర్పడును. ఈ 

పత్యయములు చాలవరకు నామవాచకములకు గాని, 

[కియలకుగాని సంబంధిం చియుండును. “ట్యి* (7% భావః; 

బ్రా (“బయా-* నుండి) = వచ్చుట చేర్చుటచే ఏర్పడును; 

“నూబా" (01002) భావ: “జై 'కావచ్చుట; చేర్చుటచే భవి 

వ్యత్తు ఏర్పడును. 

12. ఓష్ట్యకంఠ్యములు (Labia-Velar) అగు “క్స్” 

'గ్స్' అనుధ్వనులు సూడానిక్ భాషలలో తరుచు వినవచ్చు 

చుండును, 

18. పెక్కు పదధాతువులు సమానముగా నుండును; 

బీఖాగయులు := భూగోళ స్థితిననునరించి నూడానిక్ వర్గ 

మును మూడు అంతర్విభాగములు చేయవచ్చును: 

1. తూర్పుకాఖ 2. మధ్యశాఖ 8. పడమటిశాఖ. 
తూర్చుళాఖ := వీనిలో అధికనం ఖ్యాక ములు నిలోటొ, 

నూడానిక్ భాషలుగా ఉన్నవి. విల్లక్ , డిన్కా,నూయర్. 

(Nuer), నూబా (Nuba) వీనిలో కొన్ని భాషలు. 

న. మధ్యశాఖ : $80* తూ. రేఖాంశమునుండి 10 

తూ. రేఖాంశము మధ్య ఈ భాషలు మాటాడబడు 

చున్నవి. డెలఫోన్ (0౭lef0s58) వీనిని ఆరు అంతర్విభా 

గములుగా చేసియున్నాడు. (1) నైల్-కాంగో వర్షము. 
(2) ఉబంగి (Ubangi) వర్గము. (8) షరీ-వ డై వర్గము. 

(Shariwadai) (4) షరీవర్గము (Shari) (8) నైగర్ 

ట్లాడ్ వర్షము (Niger-Tshad) (6) నైగర్ - శేమరూన్స్ 
వర్గము. (Niger-comeroons) 

8. పడమటి సూడానిక్ శాఖ := వీనిని గూర్చిన వివ 

రములు మనకు బాగుగా తెలియును. ఇవి ఈ కింది 

అంతర్విభాగములుగా చేయబడినవి. (1) "కారి (Kwa) 

భాషలు; వీనిలో చాల పదధాతువులు ఒక వాల్లును, ఒక 

అచ్చును కల్గియున్నవి. ఉ॥ ఆకాన్ (4k20) భాష: 

“కి = ఉండుట; “వు = మరణించుట. సంబోధన 

(పథమావిభ క్రి (పత్యయములను (7002679) మరియు, 
అనునాసిక ములగు [పత్యయములను ముందుశేర్చుటచే 

ఇందు |కియలనుండి నామవాచకము లేర్చడును. 

2. బెనూ(క్రాస్ నదీభాషలు :. నూడానిక్ బంటూ సరి 

హర్గులలో నుండి, వీనిలో కొన్ని ఈ వర్గముల "రెండిటి 

woman, 
—_ 



లోను ఒకచానినుండి మరొకచానిలోనికి 

సూచించుచున్న వి. 

మధ్యటోగో (Middle Togo) వర్గము :. ఇవి చాల 

వరకును 7-8 అజాంశముల మధ్య ఉన్నవి. వీనిలో 
కొన్ని అంతరించి “యు (E౪౭) *“ఆకాన్? (Akan) 

భాషలలో లీనమగుచున్నవి. ఇవి (1), (4) వర్గముల 

మధ్యనుండి వానితో సుస్పష్టనంబంధ ములు కల్గియున్న వి. 

4. గుర్-గూర్ భాషలు (6౮౭౯-౮౦౦౫ :. ఇవరీ గోల్డ్ 

కోస్ట్, టోగో, దహోంల ఉత్తరభాగము నందును; 

హౌటీవోల్లా (Houti Volta) వరినరములయందును; 

ఇవి తిరిగి ఎనిమిది 

మార్చును 

"ఈ ఛావలు మాటాడబడుచున్న వి. 
అంతర్విభాగములుగా చేయబడినవి. 

5. పడమటి అట్లాంటిక్ భాషలు := సెనిగాల్ = అట్లాం 

టిక్ లమధ్య కాంతభాగములో ఇవి మాటాడబడుచున్న వి. 

ఇవి తిరిగి (పడు) అంతర్విభాగములుగా చేయనగును, 

6. మాడిన్లో, లేక మస్తీ భాషలు := వడమటి సూడాన్లో 

నున్న ఈ భాషలు శల వర్గములమధ్య నున్నవి. ఇవి 

తిరిగి రెండు అంతర్విభాగములుగా చేయబడినవి. 

11% బంటు భాషలు := ఇవి ఆ(ఫి కా ఖండపు దవీళార్ధ 

భాగమున మాటాడబడుచున్నవి. ఇవి సన్నిహిత భాం 

ధవ్యములు పరస్పరమును గల కుటుంబమై సుస్సష్ట్ర లవ 

ణములను కలిగియున్నవి. ముందు చేర్పబడు ఉపసర్గలచే 

(Prefixes) నామవాచకముల జాతిభేద మేర్పరుచుట 

వీనినిర్మాణములో [పథాన లతణముగా ఉన్నది, నూడా 

నిక్ భాషలలో ఈ లక్షణము కనబడుచున్నను, బంటు 

భాషలలో ఇది అధికతర వికాసదశను పొందియున్నది. 

ఈ ఉపసర్గలు బహువచనములను గూడ ఏర్పరుచును. 

ఉ॥ స్వాహిల్తీ భాష (57201) లో :. కింను. కి- వాల్లీ 

కి. మోజా కి- మే పొటియాో. (ఒక పదునైన కత్తి 

పోయినది) “ను అనగా కత్తి; “కి దానికి వర్గోపసర్గ, 

ఇది “-సు తో సంబంధించియున్న ప్రతిపదమునకు 

ముందుగా వచ్చుచుండును. “కి? కి సంబంధించిన బహు 

వచనోపసర్ల “వి”. ఇట్లు వెనుక వాక్యము బహువచన రూప 

ములో ఇట్లుండును, “వి-ను వి=కా లీ వి-నానే- వి- మే 

పొటియా” (= ఎనిమిది పదునైన కత్తులు పోయినవి.) 

టర్కీకోళ్ళ “కటుక్కు' మను కంఠధ్వనులును (Lateral 
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ఆఫ్రికా ఖండపు భాషలు 

Sounds) కొన్ని దక్షిణ అఫికా భాషలలో 

ఉన్నవి. వ్యాకరణ నంబంధమగు లింగము లేదు. విభక్తి 

పత్యయ ములవలని మార్పులుళలేవు. 

లగు వ్యుత్చ త్తి రూపములున్నవి. 

మును వెల్లడించుటలో వై విధ్యమున కవకాశము కలుగు 

చున్నది. 

వోంబర్లర్. (Homburgerr ఈ భాషలను పది వర్గ 

ములుగా విడదీసి యున్నాడు: 

(1) దకిణ లేక గండావర్లము (విరు ఆనా (Ruanda) 

వర్గము (8) ఈశాన్య లేక కిలిమంజార్ వర్షము (4 
mn గ 

తూర్పుతీరపు ఉత్తరవర్గము (క) కాగురుకొండెె యాఓ 
న జ్య ద్ న్లో \ రగా మొ॥ భాషలు (6) ఆగ్నేయవర్గము (7) జులు వర్గము 

(8-2) మధ్యవర్షము (8-0) పడమటివర్లము (9) కాంగో 

వరము (10) వాయవన౧ వరము. 
గ వి "గి 
IV సెమిటిక్ వర్గము = దక్షిణ అచేవియానుండి వచ్చిన 

వలసన|[పభావముచే కాబోలు ఈ భాషలు అబినీనియాలో 

మాటాడబడుచున్న వి. అవిసీనియా |పాచీనభావయగు గీజ్ 

(2662) నశించినది. దీనినుండి పర్పడిన ముగ? (Tigre) 

ఎజ్జసము[ ద రాష్ట్రములో మాటాడ బడుచున్నది. “ఆమ్ 
యు . (a) 

వోరిక్*' గీజ్ యొక్క నేటికాలమునకు అవశేషముగా 

నున్న అవబిసీనియాలోని |పాచీన లిఖితభాష, ఇందుండి 

వర్పుడిన శెండుభావలు గురాగ్ (౮289ల, వారార్ 

(Harar) అరబిక్ భాష ఈ వర్ష భాషలలో ముఖ్య మైనది. 

ఉత్తర ఆధఫికా, తూర్చునూడాన్ భాగములందు ఇది 

ముఖ్యభాష. 

సూడాన్ లలో ఇది వాజ్మయ వ్యక్తీకరణ గల భామయె 

ఇస్తాం[పభావముచే తూర్పు ఆఫికా, 

యున్నది. 

Vv హెమిటిక్ వర్గము := సెమిటిక్ భాషలతో తక్కిన 

ఆఫి కాభాషలక ౦కు ఈ వర్షభాషలు దగ్గర సంబంధమును 

_ కఠిగియున్నవి. అరబిక్ భాషాజన్యములని ఈ పౌమిటిక్ , 

చెమిటిక్ భాషలు భావింపబడుచున్నవి. “పామిటో- 

సెమిటిక్” అని ఈ రెండు వర్లములయుక్క_యు మూల 

భాష పేర్కొనబడుచున్నది. 



ఆ(ఫికౌ ఖండపు భాషలు 

ఈ [కింది భాషలు సామిటిక్ వర్గములో ముఖ్య 

మెనవి ఫ్ 'బెర్బర్. (ఆర్తీరియా + మొరాకో); హొసా 

(100352) (పశ్చిమ ఆఫికా); శమామెక్ (సహారాలోని 

బారగ్); గల్లా, సోమలి, దనకిల్ (Danakil) (ఉత్తర 

ఆ ఫి కా; నిలోటిక్. సీగోలు, తూర్పు ఆ(ఫి కాలోని పశు 

పాలకులు మాటాడు ఛాషలు దిన్కా, పిల్లర్, 

నూయర్ మొదలై నవి. 

ఇవి ఈ కింద చేర్రా-న బడిన మూడు [పథాన 

విభాగములుగా చేయబడినవి :. (1) తూర్పు హౌమిటిక్ 

భాషలు (తూర్పు ఆఫికా) (2) నిలోటో సామిటిక్ 

భాషలు. (8) పశ్చిమ సౌమిటిక్ భాషలు. 

పామిటిక్ భాషలు యీ [కింది విశిష్ట లక్షణములు 

కలిగియున్నవి :- (1) వ్యాకరణ లింగము కల్లి యుండుట 

ఉ॥ స్కిల్ (Schilh) బావ: 'ఓల్ డియాికామగ కుక్క; 

(ఎన్ -డియా = ఆడ కుక్క, నామా (Nama) భామ: 

“యాిక= వాడు; 'టాి=ఆమె, 

(2) బహువచన నిర్మాణములో వై విధ్యము : ఉ॥ 

పశాసా (10092) భాష: కున్భా' (= | వేలిగోరు); బహు 

వచన రూపములు; *కున్ఫోపీ, “కున్చునా', "కు నై ట్రై, 

(క) లోవలి అచ్చులో మార్చు. పిల్ఫ్ (Shilh) భాష! 

“ఇలివీ” (ముల్లు); “ఇలాప్ -ఆన్ ” (= ముండ్ల); 'ఆ-ఫులు” 

(= దారము), 'ఇ-ఫెల్ ఎన్”? (= దారములు). 

(4) బంటువర్గములో వలెనే షష్టీ విభ కి రూపము 

నామవాచక మునకు తర్వాత వచ్చును. 

బంటు మరియు సుడానిక్ వర్గములకు మిక్కిలి దగ్గర 

సంబంధము కలదు, వర్గ [పత్యయములే కాక, వ్యుత్పత్తి, 

పదధాతువులు కూడ చాలవరకు సమానములుగా 

నున్నవి, రూవపభేదముల నేర్పరచు “మూలములు ఈ 

"ం౦డు వర్గ ములకు చాలవరకు ఒకటిగానే యున్నవి. 

ఒకే భాష మూలమునుండి ఇవి బయలు దేరినట్లు కనబడు 

చున్నది. బంటువర్గములోని ఫుల్ ఫుల్డ్ (FUlfulde) భాష 

లోను, కొన్ని నుడానిక్ భాషలలోను గల నామవాచ 

కముల వర్గ విభాగముకూడ ఇవి ఒకేభాన మూలముగా 

గలవని సూచించు చున్నవి. 

అత్యధిక సంఖ్యాక ము లై యుండుటచే ఈ భాషలలో 

కొన్ని ముఖ్యభాషలు వర్తకము మొ॥ వాని కొరకు 

సామాన్య భాషలుగా అంగీకరింపబడియున్న వి, 1. బంటు 

వర్గములోని ఉంబందు (UmMbUndu) పోర్చుగీస్ పళ్చిమ 

ఆఫికాలో (ఆంగోల్ లో) ఉప యోగించుచున్నది. 

2. స్వా హీలీ (Swahilli) := తూర్పు ఆ|ఫికాలో 

ఉపయోగించుచున్నది. బంటు, అరబిక్ భాషమలకలయికచే 

ఈ భావ వర్పడినది. 

8. హౌసా (Housa) :. పళ్చిమా(ఫీ కాలో 'సిరాలి 

యోన్? (Sierraleone నుండి *'చాడ్* నరస్సువరకును 

ఉప యోగింపబడుచున్నది, 

ఈనాడు ఆ(ఫీ కాలో విద్యావ్యాప్తికి ఈ దిగువ 

ఉన్నవి ;= 

1. ఆఫీకా భావ లన్ని ంటిలోను గల ధ్వనులను (ప్రదర్శింప 

గల ఒక ధ్వనిమీద ఆధారపడిన లిపిని నృష్టించుట. 

వ, అధిక సంఖ్యాకములుగా మాటాడబడెడి భావలకు 

బదులుగా కొన్ని (పథాన మూలభాషలను స్వీకరించుట. 

లిపి :. లిపి విషయములో ఆ(ఫీకా భాషలు వెనుక 

బడియున్న వి. వానిలో చెక్కి ౦టికి - ముఖ్యముగా 

నీ గోభాషలకు = లిపిలేదు. నేటి ధ్వన్యనుకరణ వర్ల 

ములు, లిపి, యూరప్ ఖండ వండితుల సృష్టియె 

యున్నది, 

(పాచీనకాలము నాటివియును, ఆధునిక కాలమునాటివీ 

యును అగు ఆ[ఫ కా లిపులు ఈ దిగువ విధములుగా 

నున్నవి:- 1. ఈజిప్టుదేశపు పాయిరో గ్లిఫిక్స్ లేక పద 

కాప్టిక్ (Coptic) లిపి. ఇది A, 

ఈజిస్టు భాషలలోని వర్ల ముల్ప మి శమము. కీ. శ. 200- 

400 నాటి [పాచీన మత (గ్రంథములలో ఇది ఉపయో 

గింపబడెను. శీ. లిబియా శాననలిపి. 4. టిఫినాఘ్ 

(Tifinagh): We BF (Tuareg. సవోారా)లో మాటాడ 

బడు 'తమాషెక్ ' యొక్క లిపి ఇది. (5) ఆమ్వోరిక్ లిపి: 

|పాచీన సెమిటిక్ భాషయగు ఇది మధ్య అవిసీనియాలో 

ఆమ్హో రావద్ద రాజభాషగా కీ, శ, 1800 [పాొంతమున 

వాడబడుచుం జెడిది. (6) అరబిక్ :- ఈజిప్టులో రాజ 

భాషయై ఇది ఉత్తర ఆఫికాలో చాలచోట్ల వాడబడు 

చున్నది. (7) వై (V2 వై వీరయాలోని ఒక నీ గోలిపి 

డోలుబు కేరి (Doalu bukeri) (మరణము : 

18 50) దీనిని సృష్టించెను, 

సమస్యలు పరిష్కరింప బడవలసినవిగా 

చిత్రములు, బి, 

యిది. 
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'న్లోయాః (Nj0ya) అను ఒక సీగో నాయకునిశే 

'కేమరూన్స్లో నొక లిపి సృష్టింపబడెను. 
జానపద వాజ్బయము :-ఆ ఫికాఖాషలలో ఇది సమృద్ధ 

ముగా ఉన్నది. బానినవర్తకముద్వారా ఇది కొంత 

అమెరికాలోనికి దిగుమతిచేయబడెను. చరితలు, వంశ 

[కమవర్షనలు, నాయకుని కుటుంబములోని (వ త్యేకో 

ద్యోగులచే పాటలలోని కెక్కినవి. వాద్యభాష బాగుగా 

అభివృద్ధి చేయబ డెను. అనేకములగు మైళ్లు వార్తను పంపు 

టకు అనుకూలపరీ స్థితులలో ఇది సమర్థమై యుండును. 

సంగీతము, నాట్యము :. భాషలలోని హృదయ గత 

వస్తువును నూచించుటచే ఈ విషయము కొలదిగా [వస్తా 

వించుట సముచిత మైయున్నది. నీగోలు వాద్యములను 

వాయించుటలో నిపుణులు. తంతులు, గాలిచే మోగు 

పరికరములు, ధ్వనిచేయుసాధనములు విరివిగా వాడ 

బడుచున్న వి. వాద్యముల (_మోగించుట, నాట్యము అన్ని 

ఉత్సవములలోను కనబడును. ఆయాకాల విశేషములను 

బట్టి మారుచుండు పాటలను రచించుటలో నీగోలు 

నిపుణులు. తొలుత ఆఫికా ఖండపు వరిసర ములకు 

సంబంధించిన అంశములు 'గేయవస్తువు లై యుండెడివి. 

క. రా.మా. 

ఆమ్లజని (Oxygen) :- ఆమన్లుజని రంగు, రుచి లేని 

వాయువు. ఇది గాలికంశు కొలది ఎక్కువ భారము 

కలిగియుండును. దీని విశిష్ట గురుత్వము 1-10523. ఇది 

నీటిలో మితముగా కరుగును. నీట కరగిన ఈ ఆమ్లజని 

జలచరముల శ్వాన|క్రియయందు తోడ్పడుచున్నది. దీని 

చివ్నాము “0”; పరమాణు సం ఖ్య (atomic number) 8; 

పరమాణుభారము (atomic weight) 16.0000. 

ఆమ్లజని అనుకూల పరిస్థితులలో ఇంచుమించు అన్ని 

మూలపదార్ధములతో సంయోగము చెందును. కాని 

పదార్థములు పూర్తిగా పొడి (19) గా నున్నప్పుడు ఈ 
రసాయన (క్రియ తరుచు జరుగక పోవుటయు కలదు. 

ఆమ్లజని ఉదజనితో సంయోగము ఇెందునప్పుడు రెండు 

విధ ములయిన సమ్మేళనములు తయారగును. మొదటిది 

నీరు. రెండవది ఉదజని పరాన్లుజనిదము (హై(డో జన్ 

"పెరాక్రై్రైడ్). ఈ రెండవ సమ్మేళనము బేరియం పరాన్లు 

జనిదము (0400)తో నీ రసగంధకిళామ్లము చర్యవల్లిను 
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ఆమజని 
ag) 

సెక్ సల్ఫేట్ట విద్వుద్విశ్రేషణమువల్ల ను కూడ వర్పడును. 
ఢా లీ గా ౧ 

ఇనుము సాధారణముగా తడిగాలిలో ఆమ్ల జనీక రణము 

చెంది తుప్పుపట్టును, 
ల 

ఘనలోహములయిన (10916 metals) బంగారము, 

ఫ్లాటినము తప్ప మిగిలిన లోవాము లన్నియు ఆమ్లుజనిలో 
వేడిచేయబడినపుడు ఆమ్హజనీక రణము చెందును. కరగి 

యున్న (10lt౭n) రజతము మాతము 2౭2 ఘన 
(పమాణముల ఈ వాయువును రాసాయనిక సంయో 

గము చెందకయే తనలో ఇముడ్చుకొనును. ఈ దృగ్విష 

యమును ఒక్త్టూషన్ (0060143109) అందురు. ఈ ఇముడ్చు 
కొన్న వాయువు తిరిగి ఈ రజతము చల్లారున పుడు 

వెలువడును. 

అన్లుజని విరివిగా దొరకు మూలపడార్థము. మిగిలిన 

మూలప దార్గము లన్నియు కలిసిన ఈ ఆమ్లజని పరిమాణ 

మునకు సరిపోవును. గారిలో ఆయతనమున నూటికి 21 

పాళ్లు ఆన్లుజని యుండును. నీటిలో భారమున చాచాపు 
90 శాతము ఆమజని యుండును. భూమిలో అర మైలు 

లోతువరకు గల శిలాభారములో 50 శాతము ఆమ్లజని 

యుండును.శెట్లన్ని యు కర్భనద్వి ఆమ్లజనిదము(కార్చన్ డై 

ఆక్సైడ్ )ను పీల్చుకొని చానిలోని కర్భనమును [గహించి 

అమ్లుజనిని వదఠి వేయును. శ్వాస్మకియకు ఈ వాయువు 

మూలాఛారము. 

తయారుచేయు విధానము ౬ ధర్మములు : పొటాసియం 

హరితము ( పొటాసియం క్లో రేటు ) దాని భారములో 

మూడవ వంతు మంగన ద్వి అమ్షుజనిద ము (మేంగనీస్ డై 

ఆక్సైడు) ను కలిపి వేడిచేయుట వలన ఆమ్లజని తయా 

రగును. మంగన ద్విఆమ్లజనిదము వియోగ సౌలభ్యమున 

కుపకరించును. 1886 నుండి 1906 వరకు “ది౯ి లేక 

'బేరియ అన్లుజనిద (బేరియం ఆక్ష్సైడు) విధానముచ్వార 

ఆమ్లజని పెద్ద మొత్తములలో తయారుచేయబడినది. 
బజేకియ ఆమ్లజనిద మును 1000°F వరకు గాలిలో వేడిచేసిన 

గాలిలోని అమ్హజనిని [గహించి, ద్వి ఆమ్సుజనిదముగా 

మారును. దినిని 1600 F వరకు వేడిచేసిన చె [గ్రహింప 

బడిన ఆమ్లజని వెలువడి, జేరియ ఆమ్లజనిదము తిరిగి 

ఏర్పడును. ఈ విధానము వలన 94% పరిళుభత గల ఆమ్ల 

జనిని తయారు చేయవచ్చును. 



ఆమజని 
చం 

1902వ సంవత్సరములో “లిం డే” అను వై జ్ఞూనికుడు 

[దనరూపములో నున్న గాలియొక్క సవరణ విధ“నము 

(Rectification of Liquid air) వలన 98.5% పరిళుభ త 

గల ఆమ్ల్డజనిని తయారు చేయగలి గను. 

విద్యుద్వి శ్లైేషణ ము (Electrolysis) ద్వార ఉదజనిని 

తయారుచేయుటలో అమజని ఉపఫలితముగా. (Bye-pro- 

duct) లభించును. కాని ఈ పద్దతికి విద్యుచ్చక్తి విరివిగా 

కావలసియుండుటచే వాయు [ద్రవీకరణ పద్ధతి. ఎక్కువ 

ఉప యోగములోనికి వచ్చినది. 

ఈ వాయువును 120150 వాతావరణపీడనములో 

(atmosphere’ s pressure) ఉక్కు సిలిండరులలో నుంచి 

నరఫరాచేయుదురు. 1926 వ సంవత్సరములో [పవం 

చపు ఆన్లుజని ఉత్స త్తి 5000 ఘనపుటడుగులు. 

వై రో7ాలాల్ (Pyrogallol) యొక్క జారక (దావ 

అము వలన గాని, అ మ్మూనియాతో కూడిన అమ్మోనియా 

కర్చనిత (అమ్మోనియం శార్బొనేటు) [దావణముతో 

తాామము యొక్క చేరిక వలన గాని, భాస్వరపు కడ్డీల 

వలన గాని, సోడియ ఉదజగంధకితము (సోడియం హై డో 

నలై టు) యొక్క నీరస తారక |దావణమ్మువలన గాని, 

వాయువులో గల ఆమ్లజని యొక్క భాగము నిర్ణయించ 

వచ్చును. ee | 

- ఆమ్లజని లేత లేత మబ్బురంగుగల అయస్కాంత 

(దవముగా [దవీకరించును. ఈ |దవము 182.9 7° 

వద్ద మరుగును. త్వరగా ఇగిర్చి చల్లార్చుట వలన ఆమ్లజని 

లేత నీలిరంగుగల ఘన పచార్థముగా ఘనీభ వించును. 

ఇది 219° వద్ద కరగును. పాయురూపములోనున్న 

ఆమ్లజనికి నిశ్శబ్ద. విద్యుత్పయోగము వలన (silent - 

electric discharge) అస్థిర మైన ఆమ్హజని రూపాంతరమగు 

“ఓజోజా” (Ozone) తయారగును. 

' ఉపయోగములు := చాల వరకు ఆమ్లజని లోహములను 

అతికించుటకు, కరగించుటకు ఉప యోగింపబడును. 

సాధారణముగా ఆమ్లజని ఏసిటిలీకా (acetylene) వాయు: 

వుల మంట (0౫ acetylene flame) సవోయముచే 

లోహాములు అతుక బడును. జ్వలనమునకు పూర్వము 

ఈ రెండు వాయువులును ఊదుడు గోట్టములలో నికి సర 

ఫరా చేయబడి బాగుగా మిశ్రమము చేయబడును. 

ఆమ్లజని ' విసారముగా ద్య విధాన ములోన్సు, 

న్యుమోనియా, గుం డెజబ్బులు మొదలగు వ్యాధులలో 

శ్వాన|కియకును, విషవాయువులను పీల్చుటవలన గలుగు 

దువృులములను నిర్మూలించుటకును ఉపయోగింవబడును. 

[దవరూపములొనున్న అన్లుజని యొక్క పారి శామిక 

ఉపయోగములు చాల కలవు. వాయు కర్చనపు (౮15 

carbon) కడ్డీలను ఒక చివర ఎజ్జగా వేడిచేసి ఆమ్లజని 

[దవములో ముంచినచో ఎక్కువ కాంతితో మండి 

అపరిమితమయిన వేడిని ఇచ్చును,అపుడు ఏర్పడిన కర్చనద్వి 

ఆమవ్హుజనిద ము గడ్డకట్టి తెల్లని ఘనప దార్ధముగా మారును, 

ఆన్లుజనితో సచ్చిద కర్భనము (Porous carbon), కట్ణ 

బొగ్గు, దీపపుమసి, పొగమని, జీలగ బెండు చూర్షము 

(Cork meal), రంపపుపొడి లేక కలపగుజ్జు కలిపిన ఏర్పడు 

మి[శమము విధ్వంసక జాంతవము (Blasting gelatin) 

కంచు నెట్టింపు శక్తిగల (పేలుడు పదార్గముగా తయా 

రగును. తుపొకిమందు, న్మతజని స మ్మేళనములు మొద 

లగు ఇతర (పేలుడు పదార్థములలోవలె ఆమ్లజని ఇతర 

మూలపదార్గములో రాసాయనిక సంబంధము చెందక, 

స్వేచ్చగా నుండుటచే సె మిశ్రమము అంత శక్తిమంత 

మయినది. అతిశీఘ ముగా (instantaneously) కర్చనము 

ఉదజనీ మొదలగు. పదార్థములు ఆమ్హుజనీక రణము 

ఇందుటచే ఈ [పేలుడు వర్పుడును. 

ఆమ్లజని, సంయోగిక వాయువును-_$Sy॥thetic gas_ 

(ఉదజని కర్చన ఆన్లుజనిద ము Carbon monoxide) 

తయారుచేయుటలో ఉపయోగింపబడును. (Methane 

ఆన్లుజనితో అసంపూర్ణ సంయోగముచెందినపుడు ఎసిటిలీన్ 

Acetylene వర్పడును.) నతికామ్టుము (న్నైటిక్ ఆసిడ్) 

తయారుచేయు విధానములలో కూడ ఆమ్లుజని ఉపయో 

గింపబడును. . 

అనావృతమగు పొయ్యిగల (Open hearth) ఉక్కు 

కొలిమిలో సంయోగమునకును, 'కార్బ్చనును వేరుచేయుట 

కును; విద్యుత్ ఉక్కుకొలిమిలో కర్బన నిస్సారణమున 

కును (Decarbonisation), పాడుపడిన యినుప వస్తువు 

లను కఠగించుటకును, గాలికొలిమిలో తక్కువరకపు 

ఖనిజమును కరగించుటకును ఆమ్హజనితో పరిపుష్టత చెందిన 

వాయువు". ఉపయోగింపబడును,. జూల 

కజిన్ మ్ 



ఆయిలర్ (1707- 1/08) :. 18 వ శళా్దిలో 
స్విట్టర్ణండు దేశములోని జాసిల్ (82319 నగర విశ్వ 

విద్యాలయము గణితశా (స్రుపరిశోధనలకు మిగుల |పసిద్ధి 

గాంచినది. ఇచ్చటనే లియోనార్డ్ ఆయిలర్ (Leonard 

Euler) అను మవోగణిత శా త్ర వే త్త ఉద్భవించెను. 

ఆతడు తన తండియగు 'జెకబ్ బెర్నోలీ (Jacob Ber- 

aoulli) వద్దను, జాన్ బర్నోలీ (John Bernoulli) వద్దను 

గణితశ్యాస్త్రము నభ్యసించెను. 1725లో తన గురువు 

గారి కుమారుడగు నికోలాస్ ఇెర్నోలీ రష్యూలోనున్న 

సెయింట్ పీ ఎటర్భుబర్లు పరిషత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆతనితో 

ఆయిలర్ కూడ నచ్చటి శేగి 1741 వరకు అచ్చటనే 

యుండెను. 1741 నుండి 1766 వరకు ఆతడు ఘను 
డగు (ఫెడరికుయొక్క కొలువుకాడై బెర్లిన్ విశ్వవిద్యా 

లయమున పనిచే సెను. తిరిగి 1766లో ఆతడు సెయింట్ 

పీటర్సుబర్లు పరిషత్తును చేరి 17688 వరకు అనగా జీవితాం 

తమువరకును అచ్చటనే పనిచేసెను. ఈ 18 వ శతాబ్దపు 

విజ్ఞాన వేత్త తన జీవిత కాలమంతయు గణిత శ్మాన్ర్రమున 

కును, అనువ ర్హిత గణిత ళా న్ర్రమునకును వినియోగించెను. 

ఈతనికి 178ిర్ లో ఒక నేత్రమును 1766 లో రెండవ 

నేతమును పోయినను, ఆతని అంధత్యము అతని అత్యద్భుత 

సృజనాత్మకళశ. క్రి కి ఆవంతయు (వతిబంధక ము కాజాలికో 

పోయెను. అంధుడగు ఆయిలర్, తన అసాధారణ జ్ఞాపక 

భక్తి చే గణిత శా్యన్త్రమున. అదివరకుండిన విజ్ఞానభాండా 

రమునంతయు తన మనో నేతమున కదుట (పత్యత&క 

రించుకొని, అంతవరకును ఆశ్మాస్త్రమున కనివినియెరు 

గని అనేకావిషృృ్యరణములను తన శిష్యులకు చెప్పి 

(వాయించు చుం జెడివాడు. ఈతని రచనలు 580. ఆవి 

అతని జీవితశాలముననే వెలువడినవి. అతడు చనిపోవు 

నపుడు వదలి వెళ్ళిన అనేక. (గంథములను సెయింటు 

పీటర్సుబర్లు పరిషత్తు అతని మరణానంతరము [పకటిం 

చినది. ఆతని రచన లిప్పటికి 886 సకరింప బడినవి. 

అవ్పటికుండిన . గణిత శా(న్ర్రము యొక్క . (ప్రతి. శాఖ 
యందును ఆతని పరిశోధనలున్నవి. ఇంతటి సృజనాత్మక 

మగు 'మేధానంప త్తిగల గణితశా(న్తుజ్ఞుడు ఇంతవరకును 

మరొకరు" పుట్టలే దే మో. అతడు రెండుమారులు వివాహ 

మాడి మొత్తము సదముగ్గురు సంతానమును బడసెను. 

అయిలద 

ఆయిలర్ తన పరిశోధనలను లఘు వ్యాసరూపమునను 

విస్తృత వ్యాసరూపమునను ప్రకటిం ంచుటయే గాక, 

అనేక పాఠ్య |గంథములను రచించెను. ఈ పాఠ్య [గంథ 

ములలో టి కుండిన గణితశాస్త్ర జ్ఞూన మంతయు 

[కోడీకరింపబడి తర్కబద్ధమగు [క్రమమున నేర్చ్పరింప 
బడినది. అనేక శాఖలలో "ఆయిలర్ ఏర్పరచిన పద్ధతియే 

తుది మాటగా నిలచినది. 

మితిశా స్త్ర పద్దతి అత డేర్చరిచిన దే. అత్యద్భుత [పభఖ్యాతి 
గాంచిన ఆతని పాఠ్య గంథ ములు, కీజగణితము నందును, 

కలన గణితము నందును గల సంశేతములవై అదివర 

కుండిన భిన్నాథిపాయముల నన్నిటిని తీర్చివేసిన వి, 

లెప్త్టాన్, గావూస్ మొదలగు మవొ మేథా 

వులు ఆతని [గంథములను చదివి ఆతని పద్ధతి ననుసరిం 

చినవా శే. 

1746 లో ఆతడు రచించిన ఇం|[టడక్టి యో ఇన్ 

ఎనలసిన్ ఇన్ ఫినిటోరమ్ (lntrodUctio in Analysin 

Infinitorum) అను (గంథము వెలువడినది. ఇది చెండు 

సంపుటములలో నున్నది. దీనిలో ఆయిలర్ అ 80 ౫, 

ఉదా: నేటి కాలపు [(తికోణ 

లెగాంజ్, 

౯605౫ మొదలగు వాని యపరిమిత |శేఢులను చర్చించి 
eix=cos x+FisinXx అను _చానిని.. నిరూపించెను. ఈ 

(గ్రంథ మే విశ్లేషక రేఖాగణిత మున (Analytic Geo- 

metry) మొదటి |పొమాణిక ' పా రర గంథమని చెప్ప 

వచ్చును. ఈ [గంథములో జీటా [పమేయము (zeta 

function) చర్చింపబడిన భాగమును, దానికిని అభేద్య 

సంభ్యావాద మునకును (Prime number Theory) గల 

సంబంధము చర్చించబడిన భాగమును అత్యంత అద్భు తా 

వహాములు. 1/55 లో ఆయిలర్ “ఇన్ స్టిట్యూవనె 

కాల్క్యులి. డిఫరెని యాల” (loDstitutione calculi 

differentiales)” అను (గంథమును 1768, 1774లలో 

“ఇన్ స్టిట్యూవ.నె కాల్కు్యలి ఇంటి గాలిస్ ' (Insti 

tutione calculi intigralisy అను (గంథమును రచిం 

చెను. వీనిలో చలకలన గణితము, చలరాశికలన గణితము 

అనున వేగాక చలకలన నమీకరణములు, కేలరు (Taylor) 

సిద్దాంతము, చాని బహుళ (వయోజనములు, ఆయిలర్. 

సంకలన సూ తమున, (Euler's summation farmulay 

ఆయిలర్ గామా, బీటా [వ్రమేయములు చర్చించబడినవి, 
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ఆయిలర్ చే 1786 లో రచింపబడిన “*మెకానికా సివె 

మోటన్ _నైన్లియా ఎనలిటిక్ ఎక్స్పొజిటా” (Mechba- 

nica sive Motus scientia analytic exposita) అనునది 

న్యూటను సిద్ధాంతము వై విశ్లేషణ పద్ధతులలో (వాయ 

బడిన మొదటి యంత్రశ్యాస్త్రగంథము. 1770 లో 

ఆతడు “వేల్ స్టాన్లి7 ఆలభీటంగ్ జుర్ ఆల్ జెబా” 

(Vollstandige Aleitung Zur Algebra) _అను | గంధ 

మును జర్మనుభావలో రచించి తన సేవకునిచే లిఖంప 

జేసెను. వీజిగణితమువై తరువాత వచ్చిన పాఠ్య గంథ 

ముల కిదియే నమూనా, 1744 లో ఆయిలర్ రచించిన 

“* మెథడస్” ఇన్వీనియండి లై నియాన్ కర్వాస్ మాగ్జిమి 

మినిమి వె [(ప్మొపయిశేట్ గాం డెం'ఖస్” (Methodus 

* inveneindi lineas curvas maximi minimeve proprie- 

tate gandentes” అను (గంథ ము వె శేపి.క కలనమున 

(calculus of variations) మొదటి |గంథము. దీనిలో 

ఆయిలర్ సమీకరణములు, వాని బహుళ (వయోజన 

ములు చర్చింపబడినవి. 

ఆయిలర్ కనుగొనిన అనేకవిషయములు ఆతని చిన్న 

వ్యాసములలో అనర్హృరత్నములవ లె వి రజిమ్మ బడియున్న వి, 

అట్టి రత్నములలో నొకటి ఆయిలర్ సంఖ్య అన బడునది. 

lim ఎమ (ILgEtee 2 -1౦8 n)=:577216. జ్జ. అంక 

శాన్ర్రమున ఆతడొనరించిన పరిశోధనలే ఆతనికి శాశ్వత 

కీ ర్తి సంపాదించి "పెట్టుటకు చాలును. ఆయిలర్ తన 

బుద్ధిని ఖగోళ శాస్తా భివృద్ధి కై అధికముగా వినియోగిం 

చెను. ముఖ్యముగా చాం(ద వాదము, (తివస్తునమన్య 

(Problem of three bodies) ఆతని నాకర్షి ంచెను. 

1789 లో ఆతడు ఒక సంగీతశా స్త్ర [గంథము రచిం 

చెను. దానిలోని గణితము సంగీతజ్ఞులకును, సంగీతము 

గణితజ్ఞులకును బోధపడక అది వ్యర్థ మైనది. 

ఆయిలర్ మేధాళ క్రి యాతని (గంథముల జదివిన 

(పతివారిని చకితుల జేయును. ఐనను ఆతనిలో కొన్ని 
లోపములు లేకపోలేదు. - అపరిమిత [శఢుల విషయమై 

అతడు తగు జా|గత వహించక, వానిని తన ఇష్టము 

వచ్చినట్లు విరివిగా వాడు కొనెను. వాని సంభిన్నతవై 
(Convergence) ఆతని దృష్టి పోలేదు.. అసలు ఆ కాలము 
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నొటికి, _గణితశ్యాస్త్రములోని.  సంభిన్నత, _ విశీర్ణత్ర 

(divergence) మొదలగు అవరిమిత కల్పములు (infinite 

processes) సరియైన పునాదుల వె నిర్మింపబడి యుండ 

లేదు. ఆవని 19 వ. శతాబ్దములో జరిగినది. అందుచే 

18 వ. శశాబ్దిలోని గణితజ్ఞు లందరును _ అపరిమిత 

| శీఢులు, అపరిమితగుణ కార లబ్బములు మొదలగువాటి 

విషయమున తమ ఇష్టమువచ్చినట్లు [పయోగములను 

గావించిరి. ఉదా: ఆయిలర్ ఈ [కింది విధముగా 

వాదించెను. 

ఫచి ప తిర చ ధల 

చిళ జి శ త క నికట 

ఐనను విశీర్షశేఢుల విషయమున ఆయిలర్ చేసీన 

వన్నియును తప్పులని చెప్పరాదు. నేటికాలపు నంభిన్న తా 

పరీతులు మాత మాతడు చేయనిమాట నిజమే. ఐనను 

ఆతడు నిరూపించిన అనేక విషయములను నేటికాలపు 

గణితజ్ఞులు మాగాంతర పద్దతులచే బోధించియున్నారు. 

ఇళ్లే కలన గణితవివయమునను ఆయిలర్ [తొక్కిన 

ఆధునికులకు మిగుల సంతృ పిక లిగింపక 

పోయినను, ఆధునిక గణితశాన్త్రమునకు ఆయిలర్ 

మూల న్లంభ మని చెప్పుటకు ఎవరికిని ఆపేపణము 

ఉండదు. 

మారము, 
గ్ 

బే. వి. 

ఆయుర్వేద (గంథములు :- “ఆయుర్విద్య శే 

2స్మిన్ని తి, ఆయు ర్వేదయతీతివా ఆయుర్వేద” అను 

న్యుత్ప శ్రిచే ఆయువునుగూర్చి బోధించు ఉప వేదము 

ఆయుర్వేద మని తెలియుచున్నది. ఆయుర్వేదము వైద్య 

శ్యాస్త్రమనియు వ్యవవహారింపబడును. 

(గవా = ఊర్ధ్వాంగ - శల్య - వివ = రసాయన - వాజీకరణ 

చికిత్సా భేదములచే ఇయ్యది అష్టాంగ చికిత్సయని చెప్ప 

బడుచున్నది, ఇది బుగ్వేదమున కువవేదమని కొందరును, 

అధర్వణ వేడమునకు ఉప వేదమని కొందరును చెప్పుదురు. 

మొత్తముమీద ఈ విజ్ఞానభాగము వేదచతుష్టయము 

"కాయ = పొల = 



నందును కన్పట్టుచున్నది. ఉదా: ఆయుర్వేదమును 

గూర్చి బోధించు కొన్ని వేదభాగములు. 

గర్భమునుగూర్చి తెలియవలసిన యంశములు - గర్భో 
పనిషత్తునందు వర్ణింపబడినవి, బుగ్వేదములో 10. వ. 

మండలము, 164. వ. నూక్తములోను, ఐతరేయ 

[(బావ్మాణములోను, ఈ విషయము వర్థింపబడియున్న ది, 

శరీరమునకు పంచభూతములు కారణములని బుగ్వే 

దము 10 మం.-16 నూ $8$= బుక్కు. లలోను, 

౩ తృరీయోపనిషత్తునందు గల [బహ్మవల్లియందును, 

కానవచ్చును. 

శరీరమునకు మూలమైన వాతపిత్త శ్లేమ్మములను 

గూర్చి బుగ్వేదము 1 మం-లీఓ సూ-రవ బుక్కు 

నందు ”(తిధాతు శర్మ యచ్చతం” అని యున్నది. ఇచ్చట 

'తిధాతు? శబ్దమునకు వాతపిత్త శ్చేష్మములని [శీ విద్యా 

రణ్యస్వామి భాష్యమును రచించిరి. శరీరాంగ |పత్యంగ 

ములనుగూర్చి బుగ్వేదములోను, ఐతరేయ [భాహ్మాణము 

లోను వర్ణనలు కన్పట్టును. శరీరశా(స్త్రమును గూర్చియు 

బుశ్వేదము 10 మం-97 సూ-6వ బుక్కులో 

[వాయబడి యున్నది. రోగములను గూర్చియు, వాటి 

చికిత్సలను గూర్చియు బుగ్వేదము 10 మం- 168 సూం 

లోను, ఐతరేయ ' [బాహ్మణములోను, యజున్వేద 

సంహిత - &ి అ-లి పన్నం, ళ₹ అను=నందును గాన 

వచ్చును. 

చికిత్సలకు ఉపయోగించు. ఓషధులను గూర్చి బుగ్వే 

దము 9, 10 మండలములలోను, యజుర్వేద మునందు 

(బా = 2 కాం- 4 (ప= 4వ అను - నందును, అధర్వణ 

వేదమునందును వర్థింపబ డెను. 

ఆధర్వణ వేదమునందలి ఆయుర్వేద విషయ సంగ 

హము;= అధర్వ వేదము 1వ కాండ = 2వ సూ-నందును, 

6వ కాం. 44వ సూ=ఎనందును ఉదరామయ, ఆమా 

శయాది రోగశాంతికి ముంజగడ్డితో బంధనము చేయ 

వలయు ననియు, కోష్టబద్ద. (ప్మసావ నిరోధములకు 

1కాం - కీ సూ=లో ఎనిమావంటి సాధనము ఉపయా 

గింపవలయు ననియు చెప్పబడెను. అధిక రజ[స్సావ, ర క్త 

(సావములకు 1కాం=17నూ-లో జపము చేయవలెనని 

చెప్పబడినది. 1 కాం. 22వ సూ కృములో హరి[చా 
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అను మూలిక పాండురోగ నివారకమని చెప్పబడెను. 

1 కాం= 28, 24 నూ = లలో శ్వేతకువ్లమును, నీలి = 

హరి దా ఎ భృంగ రాజ, ఇం|దవారుణులు అను ఓషధులు 

హారించు నని చెప్పబడియున్నది. 1 కాం= 25 నూ = 

5 కాం- 4-22 నూ. 6 కాం - 20, 95, 8, 102, 

116, 19, 89 నూ= లలో పకాహిక, ద్వ్యాహిక, 

అ న్యేద్యుష్కుప రేద్యు రుభయద్యురాది వివిధజ్వర లక్షణ 

ములు, తక్షణ అను జ్వర లతణములు చెప్ప, బలాన 

అను కాన తక్ళణకు అన్నగా రనియు బహు (వయాస 

సాధ్యమనింయు చెప్పి, మం|త జపాదులను 

వివరించెను. “అథ శై షజ్యాని” అని ఆరంభించి “*లింగో 

న్మూలనం భేవపజ్యంో అనగా రోగళారణోన్నూలనమే 

భె పజ్యమనియు, కారణనాళక మె కార్యనాళకముకావున 

కారణా న్వేషమణము చేయుట ముఖ్యమనియు నిరూసిం 

చుచు 1 కాం=18 సూక్షములో విద్యుత్తు అను 

అగ్నికి శిరఃపీడను, కాస-జ్వరాదులను కారణముగా 

చెప్పుచు కుష్టము అను ఓషధి సర్వజ్వర కారణహరముగా 

ఆశలియజేయబజెను. 4 కాండలో నష్ట వీర్యోద్దరణము 

నకు కపిత్హక మే ఓషధియనియు, కీ కాం- 2 నూఎ=లో 

త ా రోగ్యమునకు అరుంధతి అను లతను, తల్లళానిష్ప త్తి 

స్థానములుగా అశ్వత్ల అ న్తమ = ఖదిర = న్య|గోధములను 

వర్ణించెను. 6 కాం- 109 వ సూక్తములో తతారోగ్య 

సాధకముగా పిప్పలి వర్షించబడెను. 6 కాం. 19 నూక్ష 

ములో అపామార్గయను ఓవధి సమస్త ఓవధులికు 

రాజుగా వర్షించబ డెను. 6వ కాం - 90వ నూక్తమున 

బలాస అను వ్యాధి నివారణకొరకు జపించవలయున నియు 

6వ కాం = 5 127వ నూ= లలో చో[వదు అను ఓషధి 

సర్వరోగ |పశమనము చేయ సమర్థమైనదనియు చెప్ప 

బడెను. 6వ కాం- 186, 187 నూ = లలో నితత్ని, 

శమి అను లతలను కేళవర్థకములుగా చెవ్చుచు, జీర్ణ 

శేశములను దృఢపరచుట, అజాత కేశ జననము, జాత 

కేశ చెరు సంపాదనము, దీర్భీ కృత "కేశ ములకు కృష 

వర్లకల్పన మున్నగునవి వర్ణింపబడినవి. 19వ కాం- 

ఏర్వ నూ = నందును 2వ కాం - 4వ సూ. నందును 

గుల్లుల మను ఓషధి మధుమేవా నివారకమని చెప్పబడినది. 

ఇంకను జలోదరము, గండమాల, వ ౦ ధ్యా త్వ ము 

ఎనూ క 
యెలా న 



ఆయుర్వేద [గ్రంథములు 

మున్నగువానిని నివారణము చేయు చెక్కు ఓషధులు 

చెప్పబ డను. . 

(గవాములను గూర్చి బుగ్వేదము 10 మం. 118, 

145, 1612166 సూ క్తములలోమ వర్ణనలు కనుపించు 

చున్నవి. మాననరోగ చికిత్సను గూర్చియు, ఆరోగ్యము 

నకు మనస్సు ముఖ్య కారణమను విషయ మునుగూర్చియు 

గోపథ[బాహ్మణమున 1 80 వాక్యములో కనిపించు 

చున్నది. మణి మం[తెషధముల ఉపయోగములను 

గూర్చి త్రైత్తిరీయనంహిత శవ కాం- 2 ప - 

6వ అను=2వ మంత్రములో కలదు. శల్య శాలాక్య ములను 

గూర్చి ' బుగ్వేదము 1వ మం. - 116వ నూ. 15వ 

బుక్కులోను ఇంకను అనేక స్థలములలోను' వర్హించబడి 

యున్నది. రసాయన వాజీకరణములను గూర్చి బు"గ్వే 

దము 1మం. 117 నూ. 18వ బుక్కులో చెప్పబడి 
యున్నది, ఈరీతిగ (తిస్కం థాత్మక మగు అస్టాంగాయు 

ర్వేద మును గూర్చి వేదములందు గల వర్ణనము దిజ్మాత 

ముగ సూచింపబడినది. ఆయుర్వేద |గంథ ములను మూడు 

'రకములుగ . విభజింపవచ్చును. అవి (1) వె_దిక (గంథ 

ములు; (2) ఆర్హ[గంథములు, (8) అనార్హ (గంథములు. 

1. టెౌదిక గ ంథ ములు వ్. చతుర్ముఖ బవ్మా కల్చొది 

యందు ; వేదములను న్మరించినట్లుగ నే ఆయుర్వేదమును 

గూడ న్మరించి పిమ్మట దీనిని లవళ్లోకరూపమగు సంహి 

తగ చేసెనని ఇతివాసమువలన . తెలియుచున్నది. దీనికి 

[బహ్మసంహిత యని నామభేయము. ఇయ్యది వైదిక 
(గంథమని నుడువనగును, దీనిని _బహ్మ్ తన పుతుడగు 

దత పజాపతికి ఉపదేశించెను. దజుడును తాను [గహిం 

చిన యీ విద్యను అశ్వినీదేవతలకును, వారిం|దునకును 

బోేధించిరి. వై దిక్మగంథములు పె నుదహరించిన [బహ్మ 

సంహితకన్న. మరి వేరుగ :కన్నడవు, ఆ (బహ్మసంహితయు 

భూలోకమున వచారము నందలేదు. 

జ..ఆర్జి (గ్రంథములు: ఇవి బుషిపుంగవులచే రచింప 

బడిన తం|తములు. బుషులు అతీం|దియ |ద్రష్ట్రలు కావున 
వారు చెప్పిన విషయములలో సంశయములుండుటకు 

తావులేదు. * కాన (అత్యంత పమాణములుగ వీటిని స్వీక 

రింపదగును. బుషులకు వై ద్యశా(స్త్రము లభించిన విధము 

చరకనంహిళాది: | గంథములందు ఉదహారింపబడెను. 

ఈ మహాయుగము యొక్క మొదటి భాగమగు కృత 

యుగ సమా ప్తి సమయమున, అనగా ఇప్పటికి సుమారు 

22 లతల సంవత్సరములకు పూర్ణము భూలోకము 

నందలి ' (ప్రజలు రోగపీడితులై ధర్మార్థ కామమోతము 
లను సాధించుటకు అసమర్హుల్తె ఉండుటను గని భరచ్యా 

జాది బుపీశ్వరులు హిమవత్పర్వత |పాంతమునందు నభ 

చేసిరి. ఆ సభాసదులంద రును ధ్యాన యోగముచే సురాధి 

పతియగు దేవేం[దుడు మధ్యమలో క వాసుల బాధల 

తొలగించునని "తెలిసికొని ఇం|దునినుండి వైద్యశాస్త్ర 

మును గొనివచ్చుటకు సమర్థుడు భరద్వాజుండని నిల్ల 

యించి ఆతని స్వర్గలోక మునకు బంపగా ఆ యుదంతము 

750 

నంతయు నాక రించి ఇం|దుడు థ ర'ద్వాజునకు తాను 

అశ్వినీ దేవతలవద్ద నభ్యసించిన వైద్యశా(స్త్రము నుపదే 

శించెను. భరద్వాజుడు తన విద్యను పునర్వనుడను పేరు 

గల ఆ(తేయుడు మొదలగువారి కుపదేశింప వారు తమ 

తమ పేర |గంథములను రచించిరి, వీటినే ఆర్థ|గంథములని 

వ్యవహరించుదురు. ఆయుశ్వేదమునందలి అష్టాంగము 

లనుగూర్చి. |గంథములను రచించి వీరు లోకమునకు ఉప 
కారము గావించిరి. ఇందు (పధానముగ నేటివరకును 

పఠనపాఠములలో నున్న (1) చరకమును గూర్చియు, 

(2) ను[శుతమును గూర్చియు, (8) ఆర్హము కాకపోయి 

నను తత్తుల్యముగనుండు . అష్టాంగ హ్బ్ దయమును 

గూర్చియు (పథమమున వర్ణించబడు చున్నది. 

1. ఆగ్ని వేశతంత్రము : ఇది చరకమవార్షి చే సంస్క 

రింపబడి చరకనంహితయని (పక్ళతము వ్యవవారింపబడు 

చున్నది. భరద్వాజుని శిష్యుడగు ఆ|తేయుడు కాయ 

చికిత్సా [పధానమైన వైద్యశా(స్ర్రమును అగ్ని వేళ, 

భేల, జాతూకర్ల, పరాశర, వోరీత _ జూరపాణి యను 

నార్గురు శిష్యుల కుపదేశించెను. వారందరును తమతమ 

Et) నొక్టెక్ష|గంథమును రచించిరి. ఇవి ఆర్షవెద్య|గంథ 

ములలో మొదటివి. ఇందు అగ్ని వేశతం[ తము మికి-లి 

(పథాన మైనది. “బుర్ధె ర్వి శేష న తాసీత్ = అగ్ని వేళః” 

అని చరకమునందు వర్ణిత మై యున్నది. మీగిలిన 

తం[తములు చాలవరకు లు ప్ర పాయములే, వాగ్భటుని 

కాలమునశే వీటికి పఠనపాఠనములు లేవని “భేడాద్యాః 

కిం న. పఠ్య స్తే” "అను' వాక్యముచే తెలియుచున్నది. 



అగ్ని వేశతం[తము కాల క్రమమున పఠనపాఠ నాది (పచార 

మును బొందుచుండ నివ్పటికి సుమారు 7000 సంవత్స 

రములకు పూర్వము జన్మించిన పతంజలిమహర్షి దినిని 

సంస్క-రించియున్నాడు. పతంజలినే చరకుడని లోకము 

వ్యవవారించుచున్నది. కనుకనే ఈ తం్మతమునకు చరక 

మని పేరు వచ్చినది. మరికొంత కాలమునకు పంచనద 

మందలి దృఢబలు డను నతడు ఈ చరక మునందలి కొన్ని 

భాగములను (చికి త్సాస్థానమునందలి 17వ అధ్యా 

యము మొ... సిద్ధిస్థానాంతము) పూ ర్రి చేసెనని ఈ 

[గంథాంతము నందలి “అగ్ని వేశ కృళే తంతే చరక 

(పతి సంస్కృతే - దృఢబలపూరి తే” అనువాక్యమువలన 

తెలియుచున్నది. ఈ (గంథము కాయచికిత్సను (పథా 

నము చేసికొని అష్టాంగములను బోధించుచున్నది. ఈ 

తం|తమునందు (1) సూ|త్రస్థానము, (2) నిదానస్థానము 

(8) విమానస్థానము, (4) శారీరక స్థానము, (5) ఇంద్రియ 

స్థానము, (6) చికి త్సాస్ట్రానము, (7) కల్పన్థానము, 

(8) సిద సిద్ధిస్థానము అని ఎనిమిది స్థానములు కలవు. 

నూ తస్టానమునందు 980, నిదాన స్థానమునందు 8, 

విమాన స్థానమునందు 6, శారీరక స్థానమునందు 8, 

ఇంద్రియ స్థ “సానమునందు 12, చికిత్సా స్థానమునందు 80, 

కల్పష్థానమున 12, సిద్ధిస్థానమున 12, “ అధ్యాయముల 

చొప్పున మొత్తము 180 అధ్యాయములు. కోలవు. ఇది 

బాల [పమాణ్మగంథముగ కొనియాడ బడుచున్నది. 

“చరకస్తు చికిల్సితే' అని. దినిని క్రీ రించుచున్నారు. 

ల. సుశ్రతసంహిత : = శల్య శాలాక్య విషయములను 

శెంటినిగూడ ప్రథానముగ బోధించుచు, అష్టాంగ వైద్య 

బోధకమగు నుశ్రుత నంహితకూడ చరకమువలెనే 

ప్రమాణ (గంథముగా (గహింపబడుచున్నది. 

శల్యతం|త్రమనగా స్థ సూలముగా శస్త్రవై ద్యమని చెప్ప 

వచ్చును. , దినిని సర్జరీయని పాశ్చాత్యభావలో వ్యవవా 

రింతురు. దీనిని ప్రవర్తి ర్రింపచేసినది ' ధన్వంతరి. ఇతనికి 

ఏివోచానుడనియు నామధేయము కలదు. ఇతడు. "కాళీ 

పట్టణమునకు పరిపాలకుడు. ఈ మవామహుడు సాజాత్తుగ 

నమృత [వపదాతయగు ధన్వంతరి యవశతార మేయని 

“అవాంహిొ 'ధన్వంన్త నకి రాదిదేవో జరారుజామృత్యు 

వారోజ: మరాణాం” అను 'స్ముశుతమందలి వాక్యము 

Tow CINE Uh 

వలన తెలియుచున్నది. భరద్వాజాది బుషులు ఇం[దుని 

వద్ద కాయచికిత్చా [పధానమె మైన తం|తమును (గ్రహించి 

నట్లుగనే, ధన్వంతరిగూడ ఇం(దునివలన ౪6 గ్ట[వధాన మైన 

చికిళ్సాశాస్త్రమును ఉవచేశము నొంది యూ లోకమున 

పీశ్వామి[త సుతుడైన సుకు ఏడు మొదలగు నార్వుర 

క్ర విద్యను బోధించెను. 

ధన్వంతరి సూర్యునివలన వై ద్యశా, న్ర్రమును [గహించె 

ననియు వర్ణనలు గానవచ్చుచున్నపి. పది నిజమైనను 

శల్యతం[త [పధానమైన యీ శ్యాస్త్త్మము ధన్వంతరిచేతనే 

వ్యాప్తి నొందిన దనుట నిర్వివాదము. ధన్వంతరి యను 

శేరుకూడ “ధనుః (పధానస్య కల్యతం|త స్య పారం 

ఇయ ర్తి గచ్చతీతి ధన్వంతరః” అను వ్యుత్పత్తి తిచే శల్య 

శాత్రు పారగుడను నర్ధమును బోధించుచున్నది. 

 ధన్వంతరివద్ద కిష్యులుగ చేరి సుశ్రుత జెపధెనవ - 

జొర|భ = పౌష్కులావత - కరవీర్య _ గోవుర రకికు అను 

నార్లురును. ఈ వీద్యను [గహించిరి. అందు సు[శుతుడు 

కడుంగడు బుద్ధిమంతుడు. ఇతడు స్వ గురూపదేశ ములను 

(గంథరూపముగ రచించెను. .ఈ విషయము “యథోవాచ 

భగవాన్ ధన్వంతరి మృరుశాయ యను ఏ వాక్యముచే 

స్, 

తంత ములను రచించిరి. 'నుశుత తం|తముదక్క, మిగ 

లిన తం[తములు, చక పాణి - విజయ రజీతాది వ్యాఖ్యా 

తల కాలమునాటికి దొరకుచుండెడి వని అందు. ఉపలభ్య 

మానములగు తంత వచనములచే శెలియుచున్నది. 

[పన్తుతము ను|కుత[గంథము మా[తము పఠన పాఠన 

ములలో. నున్నది. 

సుమారు 2000 సంవత్సరములకు 'పూర్వముండిన 

నిద్ధ వాగార్జును డను బౌద్ద. రనసిద్ధడు సు[శుతమును 

(పతినంస్కరించెనని “నాగార్జున (వతి ' సంస్కృతే య యను 

వాక్యమువలన తెలియుచున్నది. 

స్ముకుతుని జీవిత కాలమునుగూంర్చి ' పెక్కు. తర్క 

వితర్మ ములు కలవు. ఆంగ్లపండితుడు మాగ్దానెల్న్ అను 

నతడు [క్రీళ. శీవ శతాబ్దపు వాడని చెప్పెను, - బోన్స్ - వోన్ 

అనువాడు డీ. శ . 12 వ శతాబ్దపు వాడని చెప్పను. 

కాని ఇది నిజముగా కన్చట్టదు. జి-హోలెన్ అనునతడు 

న్ముశుతుడను తంత్రక ర్త లేశేలేడనియు, ఉన్నయెడల 
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ఆయుర్వేద గ్రంథములు 

సో|కెటీస్ అనువానికంకు భిన్నుడు కాడనియు, సావాన 

ముగ (వాయజొచ్చెను. ఇది చాల ఆశ్చర్య జనక ము. 

సుమారు 2000 సంవత్సరములకు ఫూర్వుడగు బౌద్ధ 

నాగార్జునుడు తనచే రచింపబడిన “ఉపాయ హృదయము" 

అను [గంథములో 

యుండుటచే ఇతడంతకన్న |పాచీనుడని తెలియుచున్నది. 

శాలిహో(త సంహితలో వినబడుచున్న స్నుళుతుడును, 

ఇతడును ఒకరుకారని నిరూపించుచున్నారు. కనిష్కుని 

పా తుడొక సుళుతు డుం డెను. తంతకర్తయగు న్నుళుతు 

డత డేయని కొందరందురు. కాని కనిష్కునికి సమశకాలికు 

డగు నాగార్జునునిచే న్మరింపబడి యంతకుమున్నే తంత 

మును రచించిన సుకుశుడు నాగార్జునునకు పిమ్మట 

జనించు సుళుతు డగుట యెట్లు పొసగును ౪ కనుక 

వీరుభయులును భిన్నులని (ధువపరచవలసి యున్నది. 

వృద్ద సుశుతుడగు వ్యవవారమున్నదికాని ఆతని పుట్టుక 

మొదలగు వివరములు ఎచ్చటను శకానరాక పోవుట చేత 

అతనిని నమ్ముటకు వీలులేదని చెప్పుచున్నారు, ఇది 

ఆలోచనీయ మైన యంశము. 

సంస్క్రరించినది ' నాగార్జునుడను 

విషయము డల్థ ణుడు pe నంళయింపవలసిన 

విషయముగ నున్న రని (శ్రీ పామ రాజళర్మగారు తాము 

సు[శుతాచార్యులను స్మరించి 

నుశుత సంహితను 

కాశ్యప సంహితకు [వాసిన యుపోర్ధాత ములో వెల్లడించు 

చున్నారు. నుకుతనంహిత శ కార౦భమునకు పూర్ణము 

1000 నం. కాలమునందు రచింవబడినట్టు (శ్రీ శంకర 

బాలకృష్ణ 'దీడీతులు తమ భారతీయ జో్యోతిళ్ళా స్తేంతి 

హోసమునందు వివరించిరి. దీనియందు సూత, నిదాన, 

శారీరక చికిత్సా, కల్ప-ఉ త్తరము లను' నారు స్థానములు 

కలవు, సూ|త్రస్థానమున 46, నిదానస్థాన మున 16, శారీర 

స్థానమున 10, చికిత్సా స్ట సానమున 40, కల్పస్థానమున 8, 

ఉ త్రరస్థ్రానమున 66, అధ్యాయములచొప్పున మొత్తము 

186 అధ్యాయములు కలవు. ం. 

అష్టాంగ హృదయము =. కాలక్రమమున మనుజుల 

యల్బ 'మేధాశక్తులను గమనించి బహుతం[త పరి శమ 

చేయజాల రను అనుకంపచే అతి మేధానిధులును, సర్వ 

తంత పారగులును అగు వాగ్భటాది పండిత వ రేణ్యులు 

ఆయుర్వేద (గంథ ములను రచించి. లోకోపకారము 

కానించిరి. ఇవి అనార్ష ములయ్యు సూక్తి భరితము 

లగుటచే విద్వజ్జనోపా చేయము లై సంప దాయా౭విచ్చిన్న 

ముగ పఠన పొఠన [పచారము నందుచు, వెనోళ్ళ 

శ్ఞాఘింపబడుచున్నవి. ఇట్టి (గంథ ములలో అ|గస్ట్థానము 

వహించునది అష్టాంగ సం|గవాము. దానికంకు సార 

తరోచ్చయముగ (వాయబడిన అష్టాంగ పృాదయము 

గూడ సం[గవహాముకం కు నెక్కువ పండిత వా ల్లభ్యము 

నందుచున్నది. ఈ రెండును సింధుదేశమునందు జన్మించిన 

సింహాగుపుడను వైద్యుని కుమారు డగు వాగ్భటునిచే 

రచింపబడినట్లు తెలియుచున్నది. కాని కొందరు అష్టాంగ 

సంగహమును హృదయక ర్త రయగు వాగృటుని పితా 

మహుడగు వాగ్భుటుడు రచించి నని చెప్పుచున్నారు. ఈ 

ఉభయమతములకును పండిత వరేణ్యుల యండకలదు. 

(శ్రీ కవిరాజు గణనాథ సేనుగారు వీరుభయులు నొకశే 

యనియు [గంథగత లి సరిపోవుచున్నదనియును నిర 

యించియున్నారు. 

వా గ్భటుని జన్మ కాలమునుగూర్చి మత భేదములు 

కలవు. ఇతడు వరావామిహిరునికి పూర్వకాలికుడని 

కొందరు (క్రీ. శ. 505 సం. వరాహామిహిరున్మి కాలము) 

అంతకు పూర్వము ఒక శతాబ్దమున కాని, సార శతాబ్ది 

మునగాని వాగృటుడుం డెనని చెప్పుదురు. గణనాథ సేన్ 

కీ. ఈ. 5 వ శశాబ్దమువాడని నిరూపించుచున్నాడు. 

యాదవజీతికంజీ ఆచార్యగారు కీ. శ. 6 వ శతాబ్దము 

లోని వాడని యూహించుచున్నారు. ఇతడు వెదికా 

చార నిరతుడని చెప్పుటకును, 'బద్ధుడని చెప్పుటకును, 

గూడ ఈ (గంథములో నాధారములు కలవు. ఇతడార్య 

మతానువర్తియయ్యు రాజశాసన  భఖీతిచే ప్రచ్చన్న 

బెొద్దుడుగా నుండె నని కొందరందురు,. 

"తని తం|తమగు అష్టాంగ వాదయమందును, 

సం[గహమునందును గూడ నూ[త, శారీర, నిదాన, 

చికిత్సా, కల్ప, ఉత్తర స్థానము అని యౌారుస్థానములు 

కలవు. 

అష్టాంగ హృదయమునందు సూ తస్థానమున 80, 

శారీర స్థానమున 6, నిదాన స్థానమున 16, చికిత్సా 

స్థానమున 22, కల్చ్పస్థానమున 6, ఉత్తరస్థానమున 40, 

అధ్యాయముల చొప్పున. మొ త్రము 120 అధ్యాయ 
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ములు కలవు. ఈ [గంథమును పఠించినవో చరకం-స్యుళు 
తముల యావళ్యకత యుండదని ఇతడు |వాసియుండను, 

అనుభవములో గూడ ఈ విషయము రుజువగుచున్నది. 
అంజననిదానను ;= ఇదియును అగ్ని వేళ కృతమనియే 

తెలియుచున్నది. శ్లోకరూపముగ నున్నది. వ్యాధుల 

యొక్క సంఖ్యను, నామభేయములను తెలియబరచును. 

ఈ (గంథము లభ్యమగుచున్నది. 

భేడసంహిత := ఇది భేడబుపి. (వణితము. (వస్తుత 

మీది తంజావూరు (పభుత్వ పుస్తక భఛాండాగారమున 

ఖండిత్సపాయముగ నున్నది. దీనిని ఇటీవల ముదించి 

నట్లు తెలియవచ్చినది. ఈ [గంథముకూడ [పమాణముగ 

[గహింవదగియున్నది. చక్రపాణి వ్యాఖ్యానములో దిని 

యుద్ధారములు కనిపించును. కొందరీతం[త్రమునే భాలుకి 

తం|తమని అనుచున్నారు. కాని అది సరికాదు. రెండును 

భిన్నతం[తములుగనే యున్నవి. 

జతూకర్ణసంహిత ఏఐ ఇదియును (పమాణ[గంథ మె. 

చక్రపాణి పెక్కు స్థలములలో విషయ నిర్ధారణ కై 

దీనినుండి వాక్యముల _ నుదవారించియున్నాడు. ఇది 

శివదానుడను వ్యాఖ్యాత కాలమువరకు లభ్యమగుచుండె 

నని అతని వ్యాఖ్యాన ముల యందిది యుదవారింపబడు 

టచే తెలియుచున్నది. 

పరాశరసంహిత ; కెరపాణి 

శివచాసుని నాటికి లభ్యమగుచు నిప్పుడు దొరకుటలేదు. 

హరీతసంహిత :. ఇదియును చక్రపాణి, విజయ 

రతిత, | క్రీకంఠ, శివదాసాది వ్యాఖ్యాతల కాలములో 

దొరకుచు నిపుడు లు ప్త పాయమెనది. (పస్తుతము హరీత 

సంహితయని అచ్చుబడి 

యశథార్థమెన వారీత నంహితకాదు. దీనియందు చాల 

దోషములు కానవచ్చుచున్నవి. 

ఖరనాదసంహిత := దీనిని అరుణద త్త, చక్రపాణి, 

విజయ రతీ-తాదులు (పమాణముగ గహించియుండుటచే 

ఇది [పమాణగంథమని తెలియుచున్నది. 

దుర్హభ ము. శో 

విశ్వామ్మిత్రసంహిత :. ఇది చాల [పొచీనతంత్రము. 

చరక. న్నుళుత వ్యాఖ్యాన ములలో చ|కపాణి దీనిని 

స్మరించెను. ఇప్పుడిది దుర్గభము. 

ఇపవికూడ నంహిత := 

(పచారమునందున్న (పతి 

ఇప్పుడిది 
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| [గంథమును (పకటించెను. 

లో ఆటో అపో ట్ర! ఆల్లు. అనే ah 

అగస్త్యసంహిత :. ఇది అగస్తు్యునిచే రచింపబడినది. 

ఈ పేరుగల ఒక బుషి ధన్వంతరి శిష్యుడు కలడని 

దకిణాపథమున నొక (ప్రచారము కలదు. అగసు స్తురని 

యూ (గంధమును పురన్మరించుకొని ఒక సం[ప్రదాయము 

ఆ దెళమునందు అగస్త్య వై ద్యమనుపేర వృద్ధినంది 

యున్నది. ఇది రసత౦ం(తొషధములను గూర్చి బహు 

భముగ _ బోధించినను కాయచికిళ్సా [పధానముగ 

నుండుటచే నిట నుదహరింపబజెను. ఈ తం[త [ప్రవర్త 

కులు 28 మంది అని కొందరు, కికి మంది అని కొందరు, 

44 మంది అని కొందరును చెప్పుచున్నారు. వారిలో 

నొకడగు వంగే సనాచార్యుడు ఈ తం|తమును సంస్క 

రించి తనపేర “వంగసేని యని (ప్రసిద్ధినొందిన యొక 

ఇది ముఖ్యముగ [గహి 

బడుచున్నది. పహేమాది తన వాగ్భట ప భ్యాన్మురో 

దీనిని ఎక్కువగా [గహించియున్నాడు, 

అత్రిసంహిత := ఇది మిక్కిలి [పాచీన [గంథమని 

కొందరును, ఆధునికమని కొందరును, నుడువుచున్నారు. 

దీనియందలి వచనములు ఏ వ్యాఖ్యానములలోను 

కన్పట్టక పోవుటచే, దిని యా ర్హత్వము సంశయింపబడు 

చున్నది. ఇది లభ్యమగుచున్నది. పంచనదమందు ఇంత 

కన్న వెద్దదియగు నొకగంథము ఈ వేరుతో [పచారము 

నందున్నదని తెలియుచున్న దిగాని ఆ [గంథము వాస్త 

గతము కాలేదని మవో మహోపాధ్యాయ గణనాథ 

నేన్ గారు (వాసియున్నారు. కాయచికిత్సా [గ్రంథము 

లలో ఆర్హము లనదగినవి యింతకుమించి [ప్రచారము 

నందు లేవని చెప్పవచ్చును. 

శల్యత౦ంత్ర (గ్రంథములు య శల్యతం|త్రమనగా శరీరము 

నందు చేరి బాధింకెడి శల్యముల నుద్ధరించి చికిత్స చేయు 

విధానము. కల్యములు బావ్యాములగు బాణములు 

మొదలగునవిగా నుండవచ్చును, లేదా 

యందలి పూయము మొదలగు నభ్యంతరములుగ నుండ 

వచ్చును. కనుక శ్ర్షన్ర్రములచే చెయబడు [వణాదుల 

చికిత్సయు, జావ్యాముగ శరీరమునందు చేరిన ములు 

కులు మొదలగువానిని యం|శ్రాదులచే నాకర్షించి 

చికిత్సించుటయు కూడ శల్యతం[త మనబడును, 'రీనిని 

బోధించు తం[తములు శల్యతం[త ములు. ఈ తం[త 

(వణాదుల 



ఆయుర్వేద (గ్రంథములు 

(పవ ర్హ్వకుడు ధన్వంతరి. 

లోగడ వర్షింపబడియున్నది. 

సౌశుతతం(త్రము ;- దీనికి నృద్ధను కుత. నంహిత అని 

"పేరు. ఇది మనకు ఉపలభ్యమానమగు నుకుత సంహితకు 

మూలమని తెలియుచున్నది. ఇది (పస్తుతము దొరకుట 

లేదు. 

_స్యుక్రుతసంహిత :- దీనినిగూర్చి లోగడ. వర్గింపబడి 

యున్నది. 

జబౌపధేనవత౦త్రము ; బౌరభ్రతంత్రము ;= ఇవి రెండును 

నామమా/శతావశిస్ట్రముణు. 

ఇతని విషయమునుగూర్చి 

సు[శుత వ్యాఖ్యాతయగు 

డల్హనుడు తన వాఖ్యానములో నొకటి "రెండుచోట్ల 

వీనిని సృరించెను. 

పౌష్కలావతతంత్రము :. చక్రపాణి యనునాతడు 

భానుమతి యను తన న్నుళుత వ్యాఖ్యలో దీని నుదవా 

రించియున్నాడు. ఇది దుర్హభము. 

వెతరణతంత్రము := [పాచీన వ్యాఖ్యలలో దీని 

యు ధా ర ములు శకానవచ్చుచున్నవి. కాని యిది 

దుర్హభము, 

భోజతంత్రము := దీనినే భోజ సంహిత యందురు. 
ఈ సంహితాశకారుడగు భోజుడు, సు|శుతునికి సమ కాలికు 
డగు బుపియని డల్హణుడు తన వ్యాఖ్యలో (వాసి 

యున్నాడు. వీనికి వృద్ధభోజుడని గూడ వ్యవవోరము 

కలదు. ఇది చాల [పమాణగంథము,. దీని [వమాణము 

ననేక వ్యాఖ్యాతలు ఉల్లేఖించిరి. 

' కరవీర్యతంత్రము := దీనిని వాఖ్యాత లరుదుగ వాడి 

యున్నారు, వారి కాలమునశకే యిది లభ్యము కాలేదని 

తోచుచున్నది. 

. శాలాక్య తంత్రములు:- ఊర్ల్వాంగ చికిత్సలను బోధించు 

తం|తమునకు శాలాక్యతంతమని పే ఇరు. శలాకలతో నిది 

నిర్వర్తింప బడునుగాన శాలాక్యమని 'వేరుకల్లినది. దీనిని 
నిమిసాం[పదాయ మనియెదరు. ఈ వైద్యులకు శాలాకిను 

లని పేరు, ఈ తంత (పవర్తకులు కాం కాయన, గార్ల, 

' గాలవ (వభృతులు. 

విదేహత౦(త్రము :- ఇదియును సుశుతము వలెనే 

సర్వాంగములతో కూడిన గొప్ప తంతము. ఇందు 

. గోపురరక్షితత౦త్రము ;= ఇదియు. నామమాగ్రావ 

శేషముగనే యున్నది. 

భాలుకితం(త్రము ;- ఇదియును వ్యాఖ్యాతల దే అరు 

దుగ న్మరింపబడుచున్నది. విజయ రతితుడు ఈతం[తము 

నుండి జ్వర్మపకరణములో కొన్ని శ్లోకములను ఉదావా 
రించియున్నాడు. ఇది దుర్గభ ము. 

కపిలతంత్రము; గౌతమతంత్రము : ఈ రెండుగూడ 

దుర్హభములే,. వీనియందలి వచనము 

వ్యాఖ్యానములలో కానవచ్చుచున్న వి, 

లచ్చటచ్చట 
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నేతము, (శ్రో|త్రము మొ. ఊర్వాంగ జనిత రోగ చికిత్స 

ముఖ్యముగా నున్నది. ఇదియును [వన్తుత ము దుర్హభము, 

వ్యాఖ్యాతలచే చాల |(వమాణ[గంథముగా గెరవింప 

బడు చుం డెను. 

నిమితం(త్రము :- ఇది మరియొక శాలాక్య తంత్రము 

ఇదియును దుర్లభ ము. 

కాంకాయనతం౦ం[త్రము :. ఈ తంత కారుడు బాహ్లీక 

దెళస్థుడని మా[తము తెలియుచున్నది. ఇదియును దొర 

కుట లేదు, 

గార్యతంత్రము; గాలవతం(త్రము :- డల్హ అ వ్యాఖ్యలో 

ఈ తం|తముల్ల నామములు మాతతము " స్మృరింపబడినవి. 

కాని, లభ్యమగుట లేదు. 

సాత్యకితం(త్రము :. ఇది అరుదుగా వ్యాఖ్యాతలచే 

స్మృరింప బడినది; దుర్లభము, 
శౌనకత౦[తము :- దీని పాఠములు డల్హృణ, చకపాణి, 

దత్తులచే బహు పదేశములందు (గహింవబిడినవి, సర్వాంగ 

పూర్ల మైన గెప్పగంథము. (పస్తుతము లభ్యము కాదు. 

మద్రళౌెనకత ౦[తము = ఇది శాలా క్యతంత భాగము 

మా[తము గలిగియున్నది. దీనిని మదశౌొనక తంత 

మనియు వ్య వహారింతురు, దుర్హభము. 

కరాళత ౦|త్రము = ఇది కరాళభట్టుచే రచింపబడినది. 

ఇది ఆర్హము కాకపోయినను అతిపాచీన మగుటచే నిట 

నుదపహారింపబడినది. ఇదియును దుర్లభము. 

చతుష్యతంత్రము వ దీనిని చతు వేణ్య తం|తమనియు 

అందురు. జ 

కృష్టా త్రేయత త్రము i కృష్ణా తేయుడన్నను, పున 

ర్వసుఠా తేయుడన్నను ఒక వ్యక్తియే యని కొందరు, 

భిన్నులని కొందరును చెప్పుచున్నారు. ఇదియు దుర్లభ ము, 



కౌొమారభృత్యత౦[తములు := శిశువుల నంరతుణ 

మును బోధించు తం[తములకు కౌమారభృత్యతం[తము 

లని వేరు. 

జీవకతం(త్రము ; పార్వతకతంత్రము ; బంధక 

తంత్రము: ఈ మూడు తంత్రములు పూర్వకాలమున 

(పసిద్దిగ నుం డెనని డల్హ్యణుడు సుశ్రుత సంహిత ఉత్తర 

స్థానములో నుదవారించి యుండెను. కాని యివి ఇపుడు 

నామమా|తావశిష్టములు, 

కువూరత౦[తము := చ|కపాణిచే భానుమతి యను 

సు[శుత వ్యాఖ్యలో దీని పాఠములు ఉద్ధరింపబడినవి. 

కాని దీని కర్త యెవరో తెలియదు. ఇది (ప్రస్తుతము 

దుర్లభము. 

హిరణ్యాక్షతంత్రము :- మాధవనిదాన వ్యాఖ్యలో 

(శ్రీకంఠుడు డినిపాఠము నుద్ధరించెను. దీనినే కొందరు 

కుమారతం[తము అందురు. దుర్హభము. 

(గహచికిత్స $= భూత విద్యా తం|త్రములు [పస్తు త కాల 

మున లు ప్తపాయముగ నున్నవి. చరకుని కాలమున 

వీటిని ఉన్మాదాది మానసికరోగముల చికిత్సలలో కొద్దిగ 

వర్షించి యున్నారు. ఈ తం[తములు (పన్తుతము దొర 

కుట లేదు. 

అగదత౦[త్రములు :- స్థావర, జంగమ, కృతిమ 

విషముల స్వరూప, లవణ, చికిత్సలను . బోధించునవి 

అగదత౦[తము లని చెప్పబడును, కాళ్య పాదులు వీని 

(పవ ర్తకులు. 

కాశ్యపసంహిత = డల్హ్శణ, చ[కపాణి, (శ్రీకంాది 

వ్యాఖ్యాతలచే నీ తంత్రవచన ములు [ప్రమాణముగా 

నుదరింపబడిన వ్. 
a) 

ఆలంబాయనసంహిత :- మాధవనిదాన టీక లో 

వీపాధికారమున (శీకంఠుడు దిని యుద్ధారము నుదవా 

రీించెను. దుర్లభము. 

ఉశనస్పంహిత := దిని రచయిత శుకాచార్యులని 

వృద్ధవెద్యులు చెప్పు దురు. శు|కాచార్య మశానుయాయి 

యగు కౌటిల్యుడు తన యర్థశ్యాన్ర్రమున కంటక శోధ 

నాధికరణమున విషాది (పతీ కారోప దేశము, ఆశుమృతక 

వరీత యనువాటిని చూపుటచే ఈ సంహిత యున్నట్లు 

తర్శిం౦ంపబడు చున్నది. 

ఆయు ర్వద [గ్రంథములు 

సనకసంహిత :- దీనికే శౌనక సంహిత యని ేకు 

కూడ కలదు. ఇది మిక్కిలి [పాచీనమైనది. ఇది అరబ్బీ 

భాషలోనికి తర్జుమా చేయబడినది. ఈ భాషాంతరీకృత 

(గంథములోనున్న విషయములు చరక, సు[కుతాది 

[గంథములలోనున్న విషాధికారమునందలి యంశము 

లకు సరిపోవుచున్నట్లు (పపుల్లచంధరాయ్గారు తమ 

భారతీయ రసాయనళా స్తేేతివోనమున (వాసియున్నారు. 

దీని అరబ్బీ భాపానువాదము లభ్యము. 

లాట్యాయనసంహిత ఫలు స్యుళుత కల్ప స్థానములో 

డల ణుడు దీని పాఠములను ఉదరించెను. దురభము. 
బా ఢి య 

రసాయన.వాజీకరణత ౦|త్రములు = రసాయన వాొజీ 

కరణ తం[తములలో రసాయనతం[త మనునది శరీరము 

నందు (శేష్టమగు సప్తథాతు సముదాయము నభివృద్ధి 

నందించు నుపాయములను బోధించునది యనియును, 

వ్యాధులను నళింపచేయు నుపాయములను బోధించునది 

యనియును వ్యవహరించుచున్నారు. చరకాదులు రసా 

యన సేవావిధానమును, మూలి కా|పధాన మైన రసాయ 

శాషధ యోగములను, ఉపచేశించియున్నారు. ఈ రసా 

యన తం|శమునకే రసతం|తమనికూడ వ్యవహారము. 

ఈ వైద్యులకు రాసాయనికు లని చేరు. దీని (పవర్తకులు 

మహేళ్వర, నాగార్జునాదులు. వాజీకరణతం[త మనునది 

ళుకదోషములను పోగొట్టి సత్సంతానముకల్లు నుపాయ 

ములను బోధించును. ఈ వైద్యులకు వాజీకరణికు లని 

"పేరు. దీని [పవ _ర్తకులు బా(భవ్య, కుచుమార, వా త్స్యాయ 

నాదులు. | 

రసాయనతంత్రములు ; పాతరిజలతం(త్రము 2= శివ 

దాసాది వ్యాఖ్యాతలచే దిని పాఠములు ఉద్ధ్భతము 

లై నవి. ఇది దుర్లభము. | 

వ్యాడితంత్రము; వాసిష్టత త్రము; మాండవ్యత ౦|త్రము= 

ఇవి మూడును మిక్కిలి (పాచీనములై నవి. ఇపుడు 

దుర్హభ ములు. 

నాగార్జునత౦(త్రము ఏఐ ఈ (గంథకర్త మవార్షి యని 

కొందరు, బొద్దపండితు డని కొందరు చెప్పుచున్నారు. 

కొందరీ నాగార్జునతం[తమనగా నాగార్జున (వణీతమగు 

రసరత్నాక రమనుచున్నారు. ఇది దుర్గ భము. ఈ నాగార్దు 

నుడే కతపుటతం[త్రము, ఆరోగ్యమంజరి యను మరి 

, 755 



' ఆయుర్వేద (గ్రంథములు 

రెండు (గంథ ములను రచించెనని చెప్పుదురు. ఇవి లభ్య 

ములు. ఇతనిచే రచింపబడిన రసేం[దమంగళ మను 

(గంథ మునందు ఎనిమిది అధ్యాయములు కలవు. కాని 

(వస్తుతము ల్ అధ్యాయములు మా(తమే దొరకు 

చున్నవి. దీనిని ఆం[ధభోషలోనికి పరివర్తన మొనర్చిరి. 

రసహృదయతం[త్రము :. దినిని శంకరాచార్యుల 

గురువగు గోవింద భగవత్పాదులు రచించిరి. ఇది 

లభ్యము. 

రసార్దవత౦(త్రము :- ఇది ఈశ్వరునిచే పార్వతికి ఉప 

చేశింపబడినది. బహు (పాచీన మైనది. ఇది లభ్యము. 

వాజీకరణతం|[త్రములు; కుచుమారతం[త్రము := ప్రాశన 

మైన తం|తము. లభ్యము కాదు. 

నందితం(త్రము :-నంది అనువానిచే [పథమమున వేయి 

అధ్యాయములలో నీ సంహిత [(వాయబడె నని తెలియు 

చున్నది. 

శ్వేత కేతుత ంపత్రము ఫు ఉద్దాలకుని పు[తుడగు "శ్వేత 

శేతునిచే నందినంహిత (పతి సంన్కరింపబడి 5 వందల 

అధ్యాయములలోనికి సంకి పము గావింపబడి శ్వేత కేతు 

తంతమని వ్యవహరింవబడిన తంతము, 

పాంచాళతంత్రము :- బ[బుకుమారుడగు పాంచాళునిచే 

శ్వేత కేతు సంస్కృతమగు నందిసంహితా[పతి నంస్క 

రింపబడి, మరికొంత. సంఊి పము కావింవబడి 7 భాగము 

లలో రచింపబడినది. 

వాత్సా్యయనుని కామసూూత్రములు ఫం వాత్స్యాయన 

కృతము. వాతా శ్రయనునిగూర్చి భిన్నాఖి పాయ ములు 

కలవు. కొందరు బుషియనియు, కొందరు చం [దగువ్హుని 

మం(తియగు చాణక్యుడనియు అందురు. 

వారని నిరూపించుచున్నారు. దీనినిగూర్చి లోగడ వివ 

రింపబడి యున్నది. 

. అస్టాంగహృదయము :- ఈ (గంథ (పాధాన్యమును 

బట్టి ఇది మొదట నే వివరింపబడినది. 

'మాధవనిదానము :. ఇది రోగనిర్హయమున కుపయో 

గించు |పమాణ[గంథము. మహో రాష్ట్ర చేశజాతుడును, 

ఇందుకరుని పుతుడు నగు మాధవకరునిచే రచింసబడినది. 

ఇదికూడ బహు పఠన పాఠన (పచారములో నున్నది, 

ఈ (గంథకర్త (క్రీ. శ 17,8 శతాబ్దములలో జన్మించెచు. 

_ ఈ (గంథకర్త వేదవ్యాఖ్యాతయగు మాధవాచార్యుడని 
కొందరు (వొసిరి. కాని అది నిరాభారము. మాధవా 

చార్య (పణీతమగు గంథము వేరొండు కలదేమోశాని 

అరి [ప్రస్తుతము సులభముగ దొరకుటలేదు. ఈ మాధవ 

నిదానము ననుసరించి పెక్కు [గంథము లుద్భ వించినవి. 

లీ. అనారో 0 వైద్యు గ్రంథములు అష్టాంగ సంగ్రహము :.. 

ఇదియును 'సూత, 'శారీర, నిదాన, చికిత్సా, కల్ప, 

డ్ త్తరస్థానము లను ఆరు స్థానములను కల్గియున్న ది. అందు 

సూ శ్రష్థానమున 40, 'శాకిరస్థానమున 12, నిదాన 

స్థానమున 16, చికిత్సా స్థానమున 24, కల్ప స్థానమున 8, 

= త్రరస్థాన మున 50 అధ్యాయముల చొప్పున మొ త్రము 

150 అధ్యాయములు కలవు ఈ (గ్రంథ మును వృద్ధ 

వాగ్భట మని వ్యవవారింతురు, వృద్ధవాగ్భట మను 

పదముచే కొందరు పండితులు వాగ్భటు లిరువురుండెడి 

యోగరత్నాకరము ;= ఇందును మాధవ నిదానమందలి. 

యను[కమము, శ్లోకములు గాన్చించును. ఈ [గ్రంథకర్త 

నామరేయము అవిదితము. కాలముకూడ శెలియదు. 

శార్ణధరసంహిత == ఇదికూడ శారీర నిదాన చికిత్సా 

విషయములతో విలసిల్లుచు వైద్యుల యాదరమును 

పొందుచున్నది. ఇందు మూలికెషధములు, రసౌవమథధ 

ములు కూడ కలవు. పంచకర్మలు వర్థింపబడినవి. ఇందు 

మూడు ఖండములు కలవు. అవి పూర్వ, మధ్యను, 

ఉత్తర ఖండము అనునవి, దీనిని శార్జధరాచార్యులు 

రచించెను. ౧ 

భావపకాశము := ఇదియు అస్టాంగములను బోధించుట 

కుద్దేశింపబడినది. ఇది [దవ్యగుణ ఏిజ్ఞూనమును (ప్రధాన 

ముగ గల్లించుచు నిదాన చికిత్సలను పరిపూర్ణముగ వివ 

రించు [గంథము. ఇది భావమి [శకృతము. ఉత్తర దేశము 

నందు దీనికి విన్తృతమగు. |పవారము కలదు. ఇందు 

ఫిరంగరోగమును గూర్చి వర్షించియున్నాడు.. ఫిరంగి 

చెక్క మొదలగు వస్తువులను గూడ వర్షించెను. ఇతడు 

గీ. శ, 16వ శతాబ్దపు, పూర్వశాగమున జనించెనని 

నిర్ణయింపబ డెను. 

“పిమ్మట గదని గవాము, సిద్ధయోగ ము మొదలగు 

(గంథములు రచింపబడినని. ఖై మజ్య రత్నావళి, ఆయు 

శ్వేద విజ్ఞానము ఇంకను అశ్వాచీనములగు (ప్రత్యవ 

756. 



శార్రీరము మొదలగు (గంథము లావిష్కరింపబడినవి. 

ఆంధచదేశములో ముఖ్యముగా నభ్యసింపబడునవి “వైద్య 

చింతామణి *బసవరాజీయము అను శెండు పెద్ద 

[(గంథములు కలవు, ఇవి స్వతం [త ములు కావు. పూర్వ 

(గంథములలోనుండి యుద్ధరింపబడిన విషయములతో 

నిండియున్నవి. నాడిజ్ఞానము మొదలగు అస్టస్థాన పరీజలు 

కర్మవిపాక ము, జ్యోతిషాభిపాయము మొదలగు విశే 

సములు వీనిలో వన్ధింపబడినవి. 

ఇంకను చికిత్సారత్నమను బాలురకు (స్త్రీలకు కలుగు 

రోగముల చికిత్సలను బోధించు (గంథమును, చికిళ్చా 

సార మను గోపాలదాసుచే రచింపబడిన [గంథమును 

కలవు, 

రసతం|తమునందును అనార్గ (గంథములు కలవు. 

వానిలో రసరత్న సముచ్చయము (వాగ్భట విరచితము,, 

రసేం|డ్ర చూడామణి (సోమదేవ విరచితము), రససారము 

(గోవింద భిక్షు విరచితము) రస రత్నాకరము (నిత్యనాథ 

విరచితము) అనునవి ముఖ్యమయినవి. ఇంకను ఆయుర్వేద 

(పశాళము, ర సేందసార సం|గవాము, రస సంకేత 

కలిక, రసకాముది, లోవామంజరి, మొదలగు బహు 

గంథములు కలవు. 

నో. రా. శా. 

ఆయుర్వేద ధర్మములు ఫం ధర్మములు శౌశ్వత 

ములు. అనగా చేశ కాల వయః (పకృతి భేదముల ననుస 

రించి ఎప్పటికప్పుడు మార్పు చెందించుటకు వీలుచాలనివి. 

జగర్థార్యమగు. ధర్మపద మునకు (పతివ్య క్కియు నియమిత 

మగు నిత్య కర్మాచరణమున _వర్తించుటను తెలియ 

చేయునది యని యర్థము. ధర్మములు నానవ. జీవిత 

నంపత్పభా భాసకములు, చిరాయు రారోగ్య సంపన్న 

ములు. ధర్మము లన్ని ంటియందును ఆయుఃపాలన ము 

ముఖ్యమగుటను, జీవిత కాలమును తెలియ జెప్పి యుకా 

చరణమున ధర్మార్థ నుఖసాధన మగు ఆయుఃపాలనము 

'శేయుటయందు నేర్పరితనమును బోధించుటచే ఈ ధర్మ 

ములు ఆయుర్వేద ధర్మము లని పేర్కొనబడినవి. 

ఆయుర్వేద ధర్మములు కేవల సామాజిక ములుగా 

గాని, వర్ష, వర్గీక రణములుగా గాని రూపొందింవబడి 

నిర్ణయింపబడినవి కావు. ఇవి సర్వమానవ సౌఖ్యావవా 
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ములు. [1పాణిమా[త జీవనోజ్జేవనములు. శాశ్వతములు. 

“జరి ద్ర మాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం” ధర్శసాధనకు 

శరీరము మొదటిదిగా చెప్పబడినది. “శరీర రకణో ధర్మః” 

శరీరమును రకించుటయే ధర్మమని చెప్పబడినది. 

“ధర్మసాధనంబు తనువు, ధర్మము పరి 

జ్ఞానచాయి, యట్టుగాన తనువు 

నోమవలయు మర్త్యుడేమిట నేమర, 

కాత్మహితముగోరి యనఘచరితో 

(మహాభారతము-శాంతి.) 

శరీరమనగా నశించునదియని యర్థము, “భర్య తే 

రోగాదినా ఇతి శరీరః. శా హింసాయాం” అని నిర్వచ 

నము* శరీరమునందు అరువది అవయవములు కలవు. 

ఇం దే యొక్కటి కొదువయినను లేక పనిచేయకపోయి 
నను సౌందర్య విహీనమై శరీరము యొక్క ఉనికియే 

కష్టముగ తోచును. శరీరమునం దాత్మ సుస్థిర ముగా 

నుండవలయును, ఆత్మ నిలచియుండునంతవరకు శరీరము 

నందన్ని అవయవములు సుసమాహితముల్రై పనిచేయు 

చుండ వలయును, 

శరీరము - మనస్సు - ఆత్మ ఇవి ఒకదానినొకటి యెడ 

బాయక కలసియుండునట్టి |క్రియాత్మకమగు అవస్థావి శేష 

మునకు “ఆయువు” అని "పేరు. ఆయున్వేద ధర్మసముచ్చ 

యమునందు మొదటి అధ్యాయము సద్వ్యృత్తోప దేళము. 

(చ. నూ, 1-46-4 7. ఆయుర్వేదమున చెప్పబడిన 

ఆ సద్వ్భృ త్తము నాచరించుటవలన ఆరోగ్యము, ఇంద్రియ 

విజయము అను రెండుఫలములు బకేసారి పొందనగును. . 

అట్టి సద్వృ త్త విశేషములను సమ్మగముగా నిందు 

పొందుపరచుచున్నాము : 

1. “దవ గో [బావ్మాణ గురువృద్ధ సిద్ధాచార్యా 

నర్చయేత్.” దేవతలను, గోవులను, (బాహ్మాణుళను, 

తపోయోగ సిద్ధులను, విద్యా మం(తోప దేశకులను, 

పూజించవలయును. 

ల. “అగ్ని ముపచళేత్” వహోమాది స్మత్కియా 
కలాపములవలన అగ్ని నారాధించవలయును. 

శీ. “*ఓవమదీః (పళస్తా ధారయెక్.” ఆరోగ్యదాయక 

ములు, ఆయుర్వర్థక ములు, పవి|త్రములు నగు ఓషధులను 

ధరింపవలయును. 
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ఓ. “ద్వా కాలా వుపన్పృశేత్.” దినమును ఉదయ 

సాయంకాలములయందు శెండు వేళలను స్నానము 

చేయవలయును. 

5. “మలాయ నేవ్వభీళ్లం పాదయో శ్చ వై తుల్య 

మాదధ్యాత్ .” చంకలు, గజ్జలు, మున్నగు సంధులయం 

ధును, పొదములయందును మలినము (మురికి) చేర 

నీయక శుభ్రముగా నుంచుకొన వలయును. 

6. “తిఃపకన్య "కేశ: శృ|శు లోమ నఖాన్ సంవోర 

యేక్” ఐదు దినముల కొకసారి తొరము చేయించు 

కొనవలయును. 

7. “నిత్య మనుపవోతవాసా న్సుమనా స్సుగంధి 
స్యాత్.” ప్రతిదినము ఉదికిన బట్టలను, సుగంధ [ద్రవ్యము 

లను ధరించి (పసన్నాత్ము డె ౦యుండ వ లెను, 

8. “సాధు వేవః.” సభ్యతను "ఆలియ జేయు ఉడుపులను 

ధరించవలెను. “వ స్తే*ణ వపుషా వాచా” యన్నట్టు తన 

మంచి నడవడికను తెలుపునట్ట అలంకారము కల్గియుండ 

వలెననీ భావము. 

9. “ పసాధిత శకేశః.” తల శుభ్రముగా దువ్వుకొని 

యుండవలయును, చింపితలగా వెండుకలు చిక్కు. పరచు 

కొని యుండరాదు. 

10. “మూర్ధ రోత (ఘాణ పాద తై లనిత్యః” (పతి 

దినము తలకు నూనె రాచుకొనవలయును. ఇెవులలోను 

ముక్కులలోను తైలము వేసికొనవలెను. అరికాళ్ళకు 

తలము రాచుకొనవలయుిను, 

11. “పూర్వాభిభాపీ.” పూజ్యులగు పెద్దలను (సకల 

జనులను) చూచినపుడు తానుగానే ముందు పలుకరించ 

వలయును, 

1వ, “సుము ఖ8.” సర్వదా (పనన్నవదనుడైై యుండ 

వలయును. 

18. “దున వ్వభ్యుపప తా.” ఆపదలలో చిక్కినప్పుడు 

సమయోచిత (పజ్ఞచే చిక్కులను . తప్పించుకొనునట్టి 

ఖై ర్యము గలిగి యుండవలయును, 

14. “హోశా.” హవిరాదులచే అగ్నిని ఆరాధించ 

వలయును. 

15... “యష్టా” చేశ శేమంక రము లగు యజ్ఞముల 

నొనర్పవలయును. 
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16. “దాతా.” కలకొలది చానధ ర్మములను చేయ 

వలయును, 

17. “చతుప్పథానాం నమన్మ రా.” నాలుగు 

[(తోవలు కలియు (ప దేశములందు, సావథానుడై నమ 

సారము చేయవలయును. 

1రి.“బలీనా ముపవారా.” బలి మంగళ పూజాదులచే 

దేవతల నారాధించవలయును. 

19.“అతిధినాం పూజక ౩.” అతిథుల నర్చించనలయును, 

20. “పితా ణాం పి్ణద ః. పితరులకు ఇష్టమృష్టా 

న్నము లొనంగ వలయును, 

వ1. “కాలే హిత మిత మధురార్థ వాది.” సమయము 

ననుసరించి హితముగన్ను మితముగను, నంతోవకరము 

గను మాట్లాడవలయును. 

22. *ధూమపః.” సుగంధ [దవ్యములచే ధూమ విధి 

[ప్రకారము పొగపీల్చవలయును. 

౨5, “వశ్యాశ్మా.” వశీకృత చిత్తుడై యుండవలయును. 

24. “ధర్మాత్మా.” నియత, కర్మాచరణము కలిగి 

యుండ వలయును, 

25, “హేశా వీర్షుః.” కార్యసాధన ( పాతువు) యందు 

పట్టుదల కలిగియయుండ వలయును. 

26. “ఫలే నేర్దుః.” ఒకనికి కలిగిన ఫలమందు అనూయ 

పడ రాదు. 

27. “నిశ్చింత; = నిళ్చితః ఎల్లప్పుడు విచారము 

చేయకూడదు, లేక సంశయరహిత మైన ఆత్మ కలిగియుండ 

వలయును, 

28, “నిర్భీకః,” భయరహితుడ్లై యుండవలయును. 

29, “ధీమాన్.” వివేకవంతమగు బుద్ధికలిగి యుండ 

న లెను. 

80. “హీమాన్ .” పనికిరాని చెడ్డపనులు చేయుటలో 

లజ్జితుడై యుండవలెను. (చేయరాదు) 

81. *“మహోత్సాహః.” మంచిపనులు చేయుటలో 

ముందంజ వేయువా డై యుండవలయును. 

ల్ 2, “ద తమః.” [కియా నిర్వహణ సమర్థుడె యుండ 

వలయును, 

లికి. “తమావాన్.” ఓరిమి కలవాడై యుండ 

వలయును. | 



94. “ధార్శికః.” స త్కార్యములను మా్మాతమే చేయు 

వాడుగా నుండవలయును. 

లిర్. “ఆస్తికః.” వేదవిహిత నిష్థలయందు నమ్మకము 

కలవాడై యుండవలయును. 

౨ 6. “వినయ బుద్ధి వి ద్యాభిజన వయోవృద్ద సిద్ధా 

చార్యాణా ముపాసితా." వినయము, వివేకము, విద్యా 

వె భవము, కులీనత, వయః పరిణతి, ఆత్మసిద్ధిగల వారిని, 

శాన్ర్రమం|త్రోపచదేశకు లగు ఆచార్యులను ఆరాధించు 

వాడుగా నుండ వలయును. 

లి, “ఛతీ.” గొడుగు, 

కీర. “రండీ. కజ్ఞ, 

వీ 9, “మౌళీ,” తలగుడ్డ, (టోపి) 

4 0. “సోపానత్కః.” పాదరతలు కలవాడై. 

4 1. “యుగమా తదృగ్విచరేత్ *” ఆ30డుబజారల 

దూరము (4 గజములు) ముందుచూపు కలిగి సంచరించు 

చుండవలయును. 

42, *మంగళాచారశీలః.”” పవితమగు నడవడికయు, 

స్వభావమును కలిగియుండవ లెను. 

ఉల. “కుచేలాస్థి కంట కామేధ్య కేళ తుపోత్కర భస్మ 

కపాలస్నాన భూమీనాం పరివారా.'"' చింపిపీలికలు, ఎము 

కలు, ముండ్లు, మలమూ[తములు, పం[డుకలు, వరిపొట్టు, 

బూడిద, కుండవెంకులుగల [పచేశములను స్నానము 

చేసిననీరు [పవహించు[పదేళశములందును సంచరించరాదు. 

44. “పాక్ శమాత్ వ్యాయామ వర్ణ స్యాత్.” బడలిక 

కలుగు వరకును వ్యాయామము చేయరాదు. 

45. “సర్వ వాణిషు. బంధుభూత స్ఫ్యాత్ సమస్త 

(పాణులయందును బంధు పేమ కలిగి యుండవలయును, 

46. “కుద్ధానా మనునేతా.” కోపము చెందినవారిని 

మంచిమాటలతో అనునయించవలయును. 

47. “భీతానా మాశ్వాసయి తా.” భయవడినవారినీ 

ఊరడించువాడుగా నుండ వలయును. 

468. “దీనానా మభ్యుపపతా.” దీనులు (చెడినస్థితి 

గలచారు) అగువారిని ఉద్ధరించి స్వస్థులగునట్లు జేయు 

వాడుగా నుండవలయును. 

49. “సత్యనంధః.” ' చెప్పినమాటను నిలభెట్టుకొను 

దీకగలవాడ. యుండవలయును. 

"759 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

50. “సామ్మ(పధానః." మంచితనము] గలవాడుగా 

నుండవలయును. 

51. “పరపురువవచన సహిష్టుః” ఇతరుల దుడుకు 

మాటలను ఓర్మిశో సహింపవలెను. 

5్ పి, “అమర్హఘ్నః *' అనవాన గుణము పోగొట్ట 

వలయును, 

5. “| పళమగుణ దర్శీ.” శాంతి శమదమాది గుణ 

ములు కలిగి యుండవలయు. 

విశ, “రాగచ్వేష పాతూనాం వానా,” ఇచ్చా ద్వేష 

ములను కలుగజేయు కారణములను విడచి వేయ 

వలయును. 

55. “నానృతం [బూయాళక్.” అబద్ధము చెప్పరాదు. 

56. “నాన్యన్వ మాదదీత.” ఇతరుల [ద్రవ్యమును అవ 

పారింప రాదు. 

57. 

కోరరాదు. 

58. “నాన్యశియం.” ఇతరుల సంపద కోరతగదు. 

59. “న వైరం రోచయేత్.” ఇతరులతో ద్వేషము 

నభిలపింపరాదు, 

60. “ 

రాదు. 

61. “న పాపేజపఫి పాపీ స్యాత్.” అపకృతి చేసినవారి 

స్త్రియ మధిలమేక్”” పర “నాన్య స్త్రి) (స్రీ లను 

న కుర్యా తాపం.” వెడుపనులు చేయ 

యందైనను తిరిగి అపకారము చేయు తలపుంచ 
రాదు, . 

62. “నాన్యదోషాన్ [బూయాత్.” ఇతరుల తప్పు 

లను బయలు పెట్టరాదు. 

68. “నాన్యరవాన్య మాగమయేత్ .” ఇతరుల రవా 

న్యములను వెల్లడి చేయరాదు. 

64, “వాధార్మిశై. ర్న న రెందద్వి పై సృవోసీత." 

దుష్ట్రపవర్హన గలవారితోను, శాజ[దోవులతోను కలసి 

యుండ రాదు. 

65. “నోన్మత్మెః న పతితైః న భూణవా 

నదు షః. " పిచ్చివారు, కుల|భష్టులు, 

చ బల నము ద్రైః 

గర్భపాతకులు, 

నీచులు, చెడ్డవ ర్లనగలవారలతో కూడియుండరాదు. 

65. జ దుష్టయానా న్యా రో పాత్.” పొగరుపట్టిన 

వావానములె 'ఎక్కరాదు. 
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67, “నజానుసమం కఠిన మానన మ ఛ్యాసీత” 

మోకాటియెత్తు కలిగి కఠినముగా నున్నటి అసనములె 

కూర్చుండ రాదు. 

668..“నా నాస్తీర్ల నునుపహిత మవిశాల మసమం 

వా శయనం సంప ద్యేత.” పరిశు[భ మైన బట్టలు పరువక, 

దిండ్లు పెట్టక, వెడలుపులేక, మె త్తదనములేకయున్నట్టి 

మంచముపై పడుకొనరాదు. 

69. “న గిరి వివను మ న్తశే వ్వనుచశేత్.” పర్వత 

శిఖరములందును, ఎగుడుదిగుడులుగా నుండు గట్లు 

మొదలగుచోట్ల సంచరింపరాదు. 

'70.. “న [దుమ మారో పాత్ ,” చెట్లపై నెక్కరా
రు. 

71. “న జలో[గ వేగ మవగాహౌత్.” ఎక్కువ వేగ 

ముగా (వవహించు జలములయందు స్నానము చేయ 

రాదు. 

79. “న కులచ్భాయా ముపాసీత.” ఇతరుల మైనీడలో 

నిలువ రాదు. 

78. “నాగ్న్యుత్చాత మధితశ్చశేత్ .” చెలలేగి మండు 

చున్న అగ్నికి దగ్గరగా పోరాదు. 

74. “నోవై ర్హృ సేత్.” అట్టహాసము (బిగ్గర) గా 

నవ్వరాదు. 

75. “న శబ్బవంతం మారుతం ముంచేత్ .”చప్పుడగునట్లు 

(అపాన) వాయువును విడువరాదు, 

76. “నానావృతముఖొ జృమ్మాం తవ
ధుం హాస్యం నా 

[పవ ర్హయేక్ .” నోరు తెరచుకొని ఆవులించుట, తుమ్ముట 

నవ్వుట పనికిరాదు, 

77. “ననాసికాం కుష్టీయాత్ .” శబ్బ్దమగునట్లు ముక్కు 

"నిగ పీల్పరాదు. 

78. "న దంశాన్ విఘట్టయేత్ ౨* పండ్లు కొరకరాదు. 

79. శన నఖాన్ వాదయేరత్.” గోళ్ళతో గోళ్ళను 

వాయించరాదు. 

80. “నాస్టీ న్యభివహన్యాత్.” ఎముకలతో ఎముకలను 

కొట్టరాదు, 

81. *న భూమిం విలిఖేత్.” చేతులతో భూమిని రాయ 

రాదు. 

82. “న ఛింద్యా త్తృణం.” గోళ్ళతో గడ్డిని త్రుంప 

రాదు. 
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88. “నలోష్టం మృద్నీ యాత్ .* చేతులతో మన్ను 

నలుపరాదు. 

84. “న విగుణ మశ్తై శ్చేన్టైత కాళ్ళు చేశులు 

నడుము మున్నగు అవయవములతో వికృత చేష్టలు చేయ 

రాదు. 

85. “జో్యతీం ష్యనిష్ట మమేధ్య మళ సంచ నాథ 

వశత.” వెలుగుగల వస్తువులను, ఇష్టములేని వానిని, 

అసవ్యాములు పనికిరానివి యగు (దవ్యములను చూడ 

రాదు. (మలమూత్రములను, శవమును చూడరాదని 

భావము.) 

ర6.కోన హుంకురార్థ చృవం.”శవమును జాచి హుంక 

రింపరాదు. 

8". “నచై త్య ధ్వజ గురు పూజ్యాళ స్త ఛాయా 

మాక మేత్.' చేవాలయము, ధ్వజ స్తంభము, గురువులు, 

పూజ్యులు మున్నగువారి నీడలయందును, కుష్టాది దీర్స్స 

రోగుల నీడలయందును నిలువరాదు. 

88. “న తపాసు అమరనదన చై త్య చత్వర చతుస్ప 

థోపవన శ్బశా నాఘాతనా న్యా సే వేత.” దేవాలయములు 

యజ్ఞ శాలలు, ముంగిళ్ళు, నాలుగు [తోవలు కలసిన 

చేటులు, నగరజబాహో్య ద్యానములు, శృశాన ములు, 

వధ్యస్థానములు మొదలగు  చోటులందు రోతులు 

వసీించ రాదు, 

89. “నై క శ్ళూన్యగ్భవాం న చాటవీ మను|వవిశేత్ .” 

పాడుపడిన యిండ్లయందును, అడ వియందును ఒంటరిగా 

(ప వేశింపరాదు. 

90. కన పాపవృత్తాన్ (స్తీ మిత భృశ్యాన్ భ చేత. ' 

చెడు నడవడికగల (స్త్రీలను, మి|తులను, భృత్యులను 

అదరింపరాదు. . 

9 1. “నోత్తమై ర్విరుభ్యేత” యోగ్యులగు వారితో 

విరోధము పెట్టుకొనరాదు. 

99, “నావరా నుపొసీతి హీనులగువారితో 

స్నీహము చేయరాదు. 

98. “న జిహ్మం రోచయీత్ . 

సహింప రాదు. 

గి 

'కపటవ ర్హనులను 

94. నానార్య మా(శయేత్,” దుష్టుల నా|శయింప 

రాదు. 
' 



95. “న భయ ముత్చాదయేతు” వట్టి అల్లరులను 
బుట్టించి జనులను భయ పెట్టరాదు, 

96. *న సావా సాతిస్వవ్న (పజాగర స్నాన పానా 

కనా న్యాసే వేత.” తన శక్తికి మించిన పనిని చేయ 

బూనుట, అధికముగా నిద్రించుట, మేల్టానుట, స్నానము 

చేయుట, నీళ్ళు [తాగుట, భుజించుట యనునవి చేయ 

రాదు. 

97. “నోర్చ్వజాహాు శ్చిరం తిష్టేత్” ఎక్కువకాలము 

గొంతు కూర్చుండరాదు. (మునిగాళ్ళ పై కూర్చుండ 

రాదనుట.) 

98. “న వ్యాళా నుపసర్చేత్ "] పాములను, కోరలు 

98. “న దంష్ట్ర] ణః” గల |(కూరజంతువు 

100. “నవిపాణినః."” లను, నిడివియు వాడి 

యునైన కొమ్ములుగల. జంతువులదరి జేరరాదు. 

101. “పురోవాశాత పావశ్యాయాతి పవాతాన్ 

జహ్యోత్ .” ఎదురు గాలిలోను, ఎదురెండయందును, మంచి 

మంచునంచును, “పెద్దదగు ఎదురుగాలియందును పోరాదు. 

109. “*కలిం నారఖేత.”” అనవసరముగా ఇతరులతో 

తగవులాడరాదు, 

108. “నానునిభృతోగ్ని ముపానీత.' | 

104. “నోచ్చిష్టో నాధఃకృత్వా [పళాపయెత్.”" 

అజా[గత్తగా అగ్ని నారాధింపరాదు. అగ్నిని నోటితో 

నూది రగులొల్పరాదు. స్థండిలము లేక వట్టిచోట 

అగ్నిని |పజ్వలింప చేయరాదు. 

105. “*నావిగతక్లమః నానాప్హుతవదనః ననగ్న 

ఉపస్పృ శేత్ .”” బడలికచెందియు, ముఖము కడుగుకొన 

కయు, దిగంబరుడయ్యును స్నానము చేయరాదు. 

106. “న స్నాన శాట్యా స్ప్ఫృశే దు త్తమాంగమ్”” 

స్నానముచేసిన బట్టతో తల తుడుచుకోరాదు. 

107. “న కేశ్శాగా ణ్యభిహాన్యాత్ *' తల వెం[డు 

కలను జాూడింప రాదు, 

108. “నోపస్పృళ్య తవవ వానసీ బిభఖృయాత్** 

కట్టి విడచిన బట్టలను తిరిగి కట్టరాదు. 

109. “నాస్పృృష్టా రత్నాజ్య పూజ్యమ౦గళ ' 

సుమనోఖినిష్కా  మేత్ *' ఇంటినుండి బయలుదేరునపుడు 
రత్నములు, నేయి, గోవు, పూజ్యములు, మంగళకర 
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ములు నగు ఇతర (ద్రవ్యములు, పువ్వులు ఎదుశైనచో 

వానిని చేతులతో తాకి వెళ్ళవలయును, 

110. “నపూజ్య మంగళా న్యపనవ్యం గచ్చేత్” 

పూజ్యములగు గోవులు మంగళకరములగు ఇతర (ద్రవ్య 

ములు ఎదురైనపుడు వాటికి (పదతీణముగా వెళ్ళ 

వలయును. (గారవనీయులగు వారికందరికి [పదజీణ 

కృతముగా ఎడమవై పుగా వెళ్లవలయును.) 

111, శోనేతరా ణ్యనుద కణం” అమంగళములగు 

(ద్రవ్య ములు, శవము, మున్నగునవి ఎదు _కెనపుడు 
వాటికి అ్యపదతీణముగా వెళ్లవలెను. (కుడిభాగమున 

వెళ్లవలయును.) 

112. (1) “నారత్న పాణికి చేత రశ్నాంగుళీయ 

కములను ధరింపకయు, 

(2) “నాస్నాతఃి స్నానము చేయకయు, 

(8) “నోవవాత వాసాఃి ఉతికిన బట్టలు కట్టుకొన 

కోయు 

(4) “నాజపిశ్వా” సంధ్యాది ఉసానన చేయకయు 

(క్) నాహుశ్వా చేవతాభ్యః” దేవతలకు ఆహుతులు 

వేయకయు 

(6) “నానిరూప్య పితృభ్యః” మాతా పితరులకు 

వెట్టకయు 

(T) “నాదత్యా గురుభ్యఃి' పూజ్యులను ముందు 

భుజింప చేయకయు 

(8) ““నాతిథిభ్యణ అతిథుల కిడకయు 

(9) “నోపా శ తేభ్యః అనుసరించుకొనియున్న వారిని 

భుజింప జేయకయు 

(10) “నాపుణ్య గన్దః” సుగంధ [ద్రవ్యముల నలందు 

క్రొనకయు 

(110). “నామాలీ* పువృధారణ చేయకయు 

(12) “న్యావజాళిత పాణిపాద వదనః” చేతులు, 

కాళ్ళు, ముఖము కడుగుకొనకయు 

(18) “నాళుద్ధముఖ౪” చక్కగా పుక్కిలించి 

యుమియకయు 

(14) “నోదబ్బు ఖః ఉ త్తరాఖిముఖముగా కూర్చుం 

డియు 

(15) “*నవిమనాః"” మన స్తిమితము లేకయుండియు 



a 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

(16) “నాభ కా శిష్టా శుచి యథిత పరిచరః'" అయి 

ష్షులు, అయోగ్యులు, శుచిత్యము లేనివారు, 

_ఆకలిగొన్నవారు ఎదుట నున్నపుడును 

(17) “నాపా|శే ప్వమె ధ్యాసను” అపరిశు భమ్చులెన 

పా[తలయందును 

18) “నాకాలే.” సమయముకాని సమయమందును 

19) “నా దేశే,” ఉచితముగాని స్థలమునందును 

20) “నాకే” పదుగురున్న చోట 

21) “నాదశ్వాగ మగ్నయే.” వైళ్య చేవాదికము 

లాచరించకయు 

(22) “నా పోక్షితం పోక్షణోదశై 8." మం|తోదక 

ముచే పవిత్రము చేయకయు 

(28) “మం త్రైరనభిమంతితం.” ఆపోశనము చేయ 

( 
( 
( 
( 

కయు 

(24) “నకుత్సయన్.” కోపముతోను (తిరన్మ్కరింప 

కయు) 
(25) “నకుత్సితం.” చెడిపోయినట్టియు (నింద్యమై 

నట్టియు) 
(26) “న|పతికూలోపహితశ మన్న మాదదీతొ అను 

కూలముగ లేనివారివలన అమర్చబడి నట్టియు, 

అన్నమును భుజింవ రాదు. 

118. “నపర్యుషిత మన్య[త మాంనవారిత శుష్క 

శాకఫల భ తేభ్యః” మాంసము, పచ్చికూరలు (అల్లము, 

నిమ్మ కాయ, కంద, ముల్లంగి మొదలగునవి పారితశాక 

ములని వాడబడును.) వరుగుచేయబడిన కూరలు, పండ్లు, 

అతిరసాలు మున్నగు ఘృత తైల పక్వములగు భ థ్యుములు 

తప్ప నిలవయున్న పదార్థములను తినరాదు. 

114. “నాశేషభుక్సాా దన్య|త దధి మధు లవణ 

సక్తు సలిల సర్పిభ్యఃి” భుజించునపుడు పెరుగు, తేనె, 

ఉప్పు, సత్తుపిండి, నీళ్ళు, నెయ్యి- అను వీటిని మిగుల్చ 

రాదు, 

115. “నన క్షం దధి.భుంజీత,” రా|తియందు "పరుగు 

తినరాదు. 

116. (1) “న సక్తూ. నేకా నశ్నీయాత్.”* ఒక సత్తు 

పిండిని మా|తమే కడుపునిండ భుజింపరాదు. 

(2) “న నికి” రా|త్రియందుగాని, 

8) “న భుక్వా” భుజించిన పిమ్మటగాని, 

ఉ “న బహూర్ .” అనేకసార్లధికముగా గాని, 

ర) “నద్విర్నోద కా న్లరితాన్.” భోజన కాలములందు 

గాని మధ్యమధ్య నీళ్లు [| తాగుచుగాని, 

సత్తుపిండిని తినరాదు. 

117. “నచ్చిశత్వ్వా ద్విజ. ర్భత యే 

నమలక యే భతింపరాదు. 

118. (1) “నాన్ఫజుః తుయాత్ .” తు మ్మునపుడు 

2) “నాధ్యాతి” భుబించునపుడు, 

లీ) “నాశయీోత.” వడుకొనిన యప్పుడు శరీర 
మును వంకరటింకరగా మెలికలు త్రిప్పి 

యుంచక నిటారుగా నుండవలయును. 

119. “నవేగితోన్య కా ర్యస్స్యాత్ .” మలమూ[తము 
లను బిగపట్టుకొని యితరపనులు చేయరాదు. (ఇచట 

వేగములు 1కి కలవు; అవి యివి: 

(1) అపాన వాతము (2) మలము (8) మూతము 

(4) తుమ్ము (5) ఆకలి... (6) దప్పి (7) నిద 

(8) దగ్గు (9) బడలికవలనకలిగిన ఆయాసము. 

(10) ఆవలింత (11) కన్నీరు (12) వమనము 

(18) శుక్రము ఇవి ఎవ్వియు నిరోధింపరాదు అని 

. ఆయు ర్వేదము. 

120. “నవాయ్యగ్ని నలిల సోమార్క్మ ద్విజగురు 

[పతిముఖం నిష్టీవికావాత వర్చో మూ|త్రాణ్యుత్స్భ జేక్ ” 

ఎదురుగాలిలో, అగ్నిసమీవమున, ఉదకనమీవమున, 

సూర్యచం దుల యొక్కయు, (బాహ్నణులు, గురువులు 

మొదలగు వెద్దల యొక్కయు ఎదుటను ఉమియుట, 

అపానవాయువు విడచుట, మలమూతములను చేయుట 

తగదు. 

( 
( 
( 

త, నరిగా వండతో 
౧౧ 

( 
( 

121. కన పస్థాన మవమూ త యేత్*” నలువురు. 

నడచు తోవయందు మూతము చేయరాదు. 

199. (1) ee నజనవతి *' (2) 46 నాన్న కాలే *” 

(8) “న జపహోమాధ్యయన బలి మంగల 
[కియాసు శ్లేష్మ సింఘాణకం ముంచేత్.” పదు 

గురుగల చోటను, భోజనముచేయు సమయము 

నందును, జపము హోమము అధ్యయనము. 

-. వేయు. నమయములందును,. స్థలములంధును, 
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బరినొనగుచోటను, శుభకార్యములు జరుగు 

చున్న పుడును, ఉమియుట, చీదుట తగదు. 

(1) “న (స్త్రియ మవజానీత.”” అతివను 

అవమానింప రాదు. 

(2) “నాతివి సంభ యేత్.” అతి చనువుచూపరాదు, 
(ల) “న గువ్యా మను శావయేకి .” దాచతగిన 

రహస్యములు (స్రీలకు వినిపించరాదు. 

(4) “నాధికుర్యాత్ ,** ఆమెకు సర్వాధికారము 

ఒనంగ రాదు. 

(5) “న రజన్వలాం” రజస్వల మొనట్టియు 

(6) ““సాతురాంి వ్యాధిబాధితురాలగునట్టియు 

(7) “నా మేధ్యాం”” అపరిశు[భ తగలిగినట్టి యు 

( 
( 

128. 

8) “నాశసనాంి* యోగ్యురాలు కానట్టియు 

9) “నానిష్టరూపాచారోవచారాం” అనాకారియు 

సహింవరాని నడవడిగలట్టిదియు, ఇష్టములేని 

పరిచర్య చెయునట్టిదియు అను ఈ లతణములు 

గలిగినట్టియు, = _ 

(10) “నాదజాం.” తన శక్తిసామర్థ్యములకు తగ 

నట్టియు, 

(11) “నాదతణాంి* తన కనుకూలవతి కానట్టియు 

(12) “నా కామాం” తనయందు దీతిలేనట్టియు 

(18) “నాన్య కామాం” ఇతరుని (చేమించినట్టియు 

(16) “నాన్య(న్త్రియం” ఇతరుని వశమునందున్నట్టియు | 
(15) “నాన్య యోనిం” తన జాతికి భిన్నమగుజాతి 

కలిగినట్టియు (శ్రీని 

(16) “నాయోనా” యోనిగాని [పదేశమందును 

(17) “నవై త్య చత్వర చతుమ్పథో పవన ళృశానామఘాత 

నవితాషధి ద్విజ గురు నురాలయేషు.” ధర్మ 

శాలలు, రచ్చపట్టులు, పురోపవనములు, కృశా 

నము, వధ్యస్థానము, నీళ్ళగది, ఓషధులు 

భద్రపరచిన [పచేశము, [భాహ్మణగురు గృవా 

ములు, దేవాలయము, అను నిట్టిస్థల ములందును 

(18) న సంధ్య యోః.” (19) “నా త్రిధథిషులో సంధ్యా 

సమయమందును, నిషిద్ధములగు తిభులయం 

దును (నురతమునకు నిషేధించిన తిథులని 

భావము.) " 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

(20) “నాళుచిః.” తాను శుభ్రముగా నుండకయు 

(21) “నాజగ్గ భహజః.ి బలకరములగు జెవధములను 

సేవింపకయు 

(22) “నా|పణీతసంకల్పః.” మననునం దిచ్చలేకయు 

(28) నా నుపస్థిత (పవార్షఃో సంతోషము అలేకయు 

(24) “నాభుక్షవాన్” భుజింపకయు 
(25) “నాత్యాశీతః” అతిగ భుజించియు 

(26) “న విషమన్థః.” వ్యత్య _న్తముగ నుండియు 

(27) “న మూ[తోచ్చార పీడితః.” మూత్రము నిరో 

ధించియు 

(28) "నశ్రమ వ్యాయా మోపవాసక్ట మాభిహాతః."” 

[కమచెందియు, సాముచేత, ఉపవానముచేత 

బడలిక చెందియు 

(29) “నారవాసి వ్యవాయం గచ్చేత్ బాటు 

లేని తావులందును 

(స్రీ సంభోగము చేయరాదు. 

ఇట్లు మంచి నడవడికను (సద్వ్యృత్తమున్సు గురించి 

చెప్పబడిన (పథాన ధర్మసూ[తములందు నూట యిరువది 

మూడు ధర్మములు మాతమే యిచట చూపబడినవి. 

ఈ నూతములలో సూ. 112 నందు 25, సూ. 116 

నందు 4, నూ. 1165 యందు £, నూ. 122 నందు 

2, సూ. 12కి నందు 25, [ప్రధాన ధర్మ గర్భితములగు 

మరికొన్ని విశేషధర్మములు వివరింపబడినవి. ఇందు 

112వ ధర్మమున మంచి నడవడి కలవాడు భుజింవ 

తగని అన్న వి శేషములును, 116 నందు వర్తి జొన్న, 

మొక్క జొన్న మొదలగువాటి పెలాలపిండిని ఉపయో 

గింవవలసిన విధులు, 118 యందు శరీరమును వంకర 

టింకరగా నుంచి చేయతగని పనులు, 122 నందు 

ఉమియుటకు, చీదుటకు తగని [పచేశములు, 128 నందు 

అశివలయెడ వర్తింపవలసిన విధిని పషేదధములు చెప్పబడినవి. 

ఇట్లు  స్మూత్రగర్శితములై న ధర్మములు 61 కలవు; 

ఇవియు మూలధర్మములును కలసి 184 అయినవి, 

ఇవిగాక యీ నద్వర్తనమున తెలియదగిన ధర్మము 

లింకను 147 కలవు. ఇవన్నియు చేరిన మొత్తము 

సద్వ ర్తనమునందు మూడువందల మువ్పరియొకటీగా 

ధర్మములు నిరూపించబడినవి. 
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ఆరణ్యకములు 

ఇవి యిట్లుంచి యింకను తలియచేయ వలసిన ధర్మ 

ముల సంఖ్య 1180 మిగిలి యున్నవి. అవి యివ్వి : 

1. స్వస్థవృ త్తమునందు (ఆరోగ్యవంతుడు నిత్య 

జీవనమునందు,) రా|తిందివములయం దనున 

రించవలసిన ధర్మములు 40 

వి, షడృతువులందును అనుసరించవలసిన విశేష 

ధర్మములు. 24 

లి. వేగధారణము, (తివర్గసాధనము, మున్నుగా 

దృఢ సత్వ సంపన్నమగు శరీరముతో దీర 

జీవితమును నుఖమయముగా గడపి, చేదోదిత 

మగు మనువ్యూనంద మును _సంపూర్షముగ 

ననుభ వింవగల సమర్ధతను ఇపాఫల సాధన 

ముగా భోధించు ధర్మములు 950 

4. న్వర్గసుఖ సాధన ధర్మములు 84 

5. అపవన్గానుభూతి హేతువులగు ధర్మములు 56 

6. శాశ్వత అజరామరానంద సందోవా దివ్య 

తనుత్య సంసొధక ధర్మములు 76 

! మొత్తము 1180 
పూర్వో కృములు 9881 

మాసాలలో 

1511 
అకా మలాలా నాలకను. 

ఇట్లు పదునై దువందల పదునొకండు ఆయుర్వేద ధర్మ 

ఇవన్నియు చరకము [పమాణముగా 

గలవి. ఈ ధర్మములను చరక నంహిత యందలి సూత 

విమాన, శారీర, ఇం[దియ స్థానములందును, చికిత్సా 

స్థానమునగల మొదటి యభ్యాయమునందును చూడ 

ములు కలవు. 

నగును. చరక నంహితయందులెేని ఆరోగ్య ధర్మములు 

మరెచ్చటను లేవు. పురాణములు మొదలగు ఇతరము 

లందు గల_ ఆయుర్గర్మములు ఈ స్నూత్రముల ననుస 

రించియే సమకూ ర్చబడినవి. 

“చికిత్సా వహ్నివేశస్య న్వస్థాతురహితం పతి.” 

యదివో స్త్రి కదన్యర్రై యన్నేవోస్తి నతత్కపలిత్.. 

- (చ. . 10, 98) 

స్వస్థ, ఆతుర, హితముగోరి అగ్ని పేకునిజే రచింప 

బడిన ఈ సంహితయందు ఏది చెప్పబడినదో అది అన్నిం 

టను చెప్పబడి యుండును. ఇందు చెప్పబడని విషయము 

మరియెచ్చటను లభింపదు, అని యిట్లు |పతిజ్ఞచేసి [శీ అగ్ని 
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చేశుడీ చరక నంహితను ముగించెను. అగ్ని వేశునిచే 

సమకూర్పబడిన యీ సంపితయే, చరక సంస్కృతమై 

చరకసంహిత యనబడుచున్నది. 'చరకసంహిత యన 

ఆయుశ్వేద ధర్మ సర్వన్వము. 

సాహిత్య సమాలోచనమునకును, విశేన విజ్ఞాన 

సముపార్జన మునకును, [పజ్జాన్వితులగు జిజ్ఞాసువులు సావ 

ఛానుల్రై అమూలా(గ మొక పర్యాయము చరకసంహి 

తను పఠించి ఉభయలోకార్థ ఫలసిర్దు లగుదురుగాత. 

“ఆయు శ్వేదోఒమృ శానామ” 

వే. తి. వేం* రా. స్వా. 

' ఆరణ్యకములు : - వేదము మంత భాహ్మ ణాత్మ 

కము. ఆ (బాహ్మణముల యనుబంధ ము లారణ్యక 

ములు, అథర్వ బాహ్మణమునకు దప్ప తక్కిన మూడు 

(బాహ్మణములకు నారణ్యక|గంథము కనబడుచున్నది. 

సామ బాహ్న్మణమునకు దాని చివరనున్న శుక్రియ 

కాండము ఆరణ్యక మనబడుచున్న ది. అస్తు శుక్ల యజు 

శాఖకు శతపథ్ర|బావహ్మణ అంతిమ కాండ మే ఆరణ్యక ము. 

కఠ మై తాయణీయాది ఆరణ్యకములేదు. 

కాషీతకారణ్యక మన్న  “ేరుమా[త్ర మున్నదిగాని, ఆ 

[గ్రంథము మృగ్యము. ఇంక తె త్హీరీయారణ్యకము, ఐత 

శేయారణ్యకము ననెడి రెంటి విషయము. తై త్తిరీయా 

రణ్యకము తక్కిన అన్నిటి కంశును ప్రాచీనము, “అరణ్య 

2.ధీయీరన్” అను నిందలి వాక్యమును బట్టి ఇది అరణ్య 

ములో అధ్యయనము చేయదగినదని తెలియుచున్నది. 

ఇందలి - సావిత - నాచఛి శేత _ ఛాతుర్హో[త _ 

"వె వై శ్యసృజ - భాగములకు ఈ నియమములేదని పూర్వా 

చార్యుల మతము. ఇందలి పది [పపాఠకములలో కడపటిది 

నారాయణోపనివత్తు. మొదటి తొమ్మిదియు (పాచీన 

ములు, ఈ ఆరణ్యకము యజ్ఞపయోగిగా కనవచ్చినను, 

జీవేశ్వర త త్ర్ర్వబోధకములై న ఉపనిషత్తులును, వివిధ 

విజ్ఞానదాయక ములై_న ఇతర విషయములు నిందు కల 
వనుట నిజము, . 

ఇందలి మొదటి. [పపాఠకము “ఆరుణ కేతుకము అన 

బడును, దీనినే, అరుణమందురు. ఆరోగ్య కాములగువారు 

ఇందలి మం[త్రములు పఠించుచు సూర్యనమస్కా రము 

లొనశ్చెడి యాచారము నేటికిని భరతఖండమంతట 

శాఖలకు 

కాని, 



గలదు. ఈ (పపాఠ కమునందు పురాత నార్య సంస్కృతి 

గోచరించుననుటకు ఇందలి మేరుగత సూర్యవర్షన మే 

(ప్రమాణము. ఉత్తర్యధువ గోచరమగు నూర్యవివషయక 
విజ్ఞానము ఆర్యపరంపరా [పా_ప్పమె ఇందు తెలియ 

వచ్చును. ఇందు మెరుగత కళ్యపసూర్యుడు, స్ప 
సూర్యులు, సూర్య మహా _త్త్వము, సంవత్సరస్వరూవపము 

మొదలగు బహువిషయములు వర్షిత ములు. వనంతాది 

బుతువులు అతి మనోవారముగా వర్ణింపబడినవి. 

స్వభావసిద్ధమెన ఇందలి బుతువర్షన ము, సంవత్సర 

పరివర్తనమును, నాటి సాంఘికజీవన మును [పత్యతము 

గావించుచు, తరువాత బయలు వెడలిన బుతువర్షనలకు 

మార్గద ర్భక మైన దనవచ్చును. 

ద్వితీయ [పపాళకము స్వాధ్యాయ [బాహ్మణ మన 

బడును. ఇది మొదలుగా నెదు [పపాఠక ములు వె_దిక 

కర్మ పరములు. ఆరవది పితృ మధ మనబడును. 7,8,9 

[పపాఠకములే శిజావల్లి, ఆనందవల్లి, భృగువల్లి అనబడెడి 

ఉపనిషత్తులు. ఈ మూడింటికిని వేదాంతము లను ఖ్యాతి 

కలదు. ఆత్రైకత్వ విజ్ఞానమునకు ఆధారములైన యీ 

ఉపనిషత్తులు దేశమంతట నేడును వ్యా పికెక్కి యున్న వి. 

బృవాదారణ్యక మునందలి 7.8 అధ్యాయములవ లె 

ఇందలి దశమ [పపాఠకము ఖలమనబడును. కర్మోపానన 

(బహ్మాకాండములలో చెప్పగా మిగిలిన చానిని పూర్తిగా 

"ఇల్పెడి (పకీర్ణ రూప మైన [గంథము “ఖలీ మనబడును. 

అట్టి ఈ దశను |ప్రపాఠక మైన నారాయణోపనిషత్తు, 

పూర్వో క్ష్తమైన వల్లీత్రయమువలె శుద్ధముగా [బవ్మా 

(పతిపాదకము కాదు. దీనికి యాజ్ఞ క్యుపనిష త్తని (పనిద్ధి 

గలదు. అయినా, “నారాయణం మవో జ్ఞేయం విశ్వా 

తానం పరాయణమ్” ఇత్యాది మం[తముల నకల జగ 

దాత్మకుడు వర్షింపబడుటం బట్టి దీనికి నారాయణోవని 

వత్తను పేరు వ్యాప్త మెనది. 

_ ఈదళమ[పపాఠక పాఠ సంప్రదాయము దేశమున 

బవాువిధముగా నున్నదది.. (దావ్డ పాఠమున ఇందలి 

అనువాక ములు 64. కర్ణాటక పాఠమున 74. మరికొన్ని 

చోట్ల 80 అనువాకములు. సాయణాచార్యులు 64 అను 

వాకముల పాఠమే ఖాష్యమున (గహించిరి. ఈ పాఠ 

భేద మే దీని అర్వాచీనతను బలపరచుచున్నది. 

765 

_ ఉపనిషద్భాగముగూడా చేరియున్న మాట 

ఆర్కి_ మెడీసు 

ఐతరేయ (బాహ్మాణమునకు అనుబంధ మెన ఏకారణ్య 

కాండమం చెదు భాగములు కలవు. అందు (పథమ 

ద్వితీయా రణ్యక భాగములందు ఐచబేనీ అధ్యాయములును, 

తృతీయమున "రెండును, చతుర్థ మున నొకటియు, పంచమ 

మున మూడును, అధ్యాయములు గలవు, 

ఇందు (పథమారణ్యక భాగమునందు స్మతయాగము, 

మవో[వతము మొదలయినవి వర్ణి తములు. ద్వితీయ 

తృతీయారణ్యక భాగములు జ్ఞానబోధకములు. వీటికి 

ఐత రేయోపనిష త్తని పేరు, నాల్లవదానిలో మవోనామ్నీ 

మం[తములు చెప్పబడినవి. అయిదవదానిలో మహే[వత 

పయోగము వివరింపబడినది. అందుచే నిడి యర్వాచీన 
కాండమని తెలియుచున్నది. ఈ యభి| పాయము భాష్య 

క్రర్తయగు సాయణా చార్యులు తెలిపినట్టు “పంచ 

మారణ్యక మృషి[పోక్షం నూ(త్రమ్, పథమారణ్యకం 

త్వపౌరుషేయం (బ్రాహ్మణమ్” అను భావమువల్ల (ధ్రువ 

పడు చున్న ది. 

[పతి వేదమునకును డానికి సంబంధించిన బ్రాహ్మణ 

మందో, ఆరణ్యక మునందో కొంచెముగానో, గొప్పగానో, 

సత్యము, 

అట్లు చేరిన ఉపనిషచ్భాగములు కర్మ [పతిపాదకములు 

గాకపోయినా, కర్మము జ్ఞానార్థమే కావున కర్మనిష్టులగు 

జ్ఞునమార్గము ఉపదేశించుట ఆవళ్యకమను 

తలంపుతో తాత్కాలిక బుషులు వాని నందు చేర్చి 

యుందురు. అది నముచితమే కదా! 

మ. సూ,నా. శా, 

ఆర్కి_మెడీను ( (క్రీపూ. 287-212 ):= [క్రీస్తుకు 

పూర్వము మూడవళతాబ్రియందు సిసిలీ దేశమునకు 

రాజధానియగు సెరకూను అను నగరమును హైరో అను 

రాజు పరిపాలించుచుండెను, ఆర్కి మెడీసు హైరోఅను 

రాజునకు సమకాలికుడు. అతడు ఉత్తమమైన కుటుంబ 

ములో జన్మించెను, ఆతని తం|డియగు ఫీడిస్ (Pheidis) 

ఖగోళశా, స్ర్రజ్ఞుడు, అతడు హైరోరాజుతో ఎక్కువ పరిచ 

యమును గలిగియుండెను. 

అలెగ్గాం| డియా నగరమున యుక్తి డు (Euclid, అను 

గణిత శాస్తోోపాధ్యాయుడు ఉండెను. అతనిదగ్గర ఆర్కి. 

మెడీను విద్యాభ్యాసము చేయుకాలమున ఈజిప్టు దేశ 

వారికి, 



ఆర్కీ మెడీసు 

మందు నీటిపారుదలకు గల అవళ్యకతను గు ర్తించిను. 

ఇదియే ఆర్మీ మెడియన్ సర్చిలయంతము _(AIrche- 

median Screw) ను కని పెట్టుటకు కారణమయ్యెను. 

> 
ళీ 

[111111 1111111101 
నమణ 

పైరోరాజుకొరకు తయారు చేయబడిన పెద్ద నౌక 

నుండి నీరు తొలగించుటకుగాను ఇతడు నీరు వై కెత్తునట్టి. 

ఈ పరికరమును కనుగొ నెనని మరియొక |పతీతి కలదు. 

ఆర్కిమెడీయన్ నర్చిలయం[తము మిక్కిలి స్థూల 

రూపములో ఒక లోహముతో చేయబడిన గొట్టము. అది 

బక గట్టి న్తూపము చుట్టు సర్పిల ఆకారములో వంచబడి 

ఉండును... కడ్డీ స్తూపా కారపు చిపరలయందు మొత్తము 

పరికరమును చాని ఇరుసుచుట్టును (తిప్పుటకు వీలుగా 

భ్రమణ కీలకములు అమర్చబడియుండును. మెలికలు 

తిరిగిన గొట్టపు క్రింది చివర _వైక్తెత్తబడవలసిన నీటిలో 

నుంచి నూపాకారముగల గొట్టమును దిబ్బండలమునకు 

(Horizon) వట వాలుగా నుంచి, ఆ వరికరమును 

తీప్పినయెడల, (క్రమముగా నీరు ఒక సర్పిలము (వpr21) 
ఎక్కును. ఇదే నుండి మరియొక  నర్పిలములోనికి 

సూత్రము. నేడు గోధుమలు మున్నగు ధాన్యముల 

విషయములో వాటిని పైకి చేరవేయు యం తములలో 

ఉపయోగించ బడుచున్నది. 

ఆర్కి మెడీసుచే కనుగొనబడిన అనేక యుతములలో 

ఆర్కి మెడియన్ సర్పిలయం[తము ఒకటియై యున్నది. 

అతడు తులాదండము (“ట్ర యొక్క సూత్రమును 

కనుగొ నెను. కప్పీలను (9౪4110), తులాదండములను 

ఉపయోగించి రోమన్ దండయా తికులకు భయమును 

కలిగించునట్లు అతిభారముతో నుండు పెద్ద పెద్ద నౌకలను 

గూడ వె కె త్తగలిగానని చెప్పబడుచున్నది. “ఒక తులా 

దండమును దానిని నిలువ బెట్టుటకు కొంత స్థలమును 

ఇచ్చినచో, నేను యావుత్సపంచమును కదిలింతును,” 

అని ఆర్కి_ మెడీసు చేసిన సు[పసిద్ధమగు (పతిజ్ఞ వలన ఈ 

సూత్రమునుగూర్చి అతనికిగల స్పష్ట్రజ్ఞానము శేటపడు 

చున్నది. 7లిలియో కాలమువరకు తిరిగి ఇతని సిద్ధాంత 

ములను అందుకొనగల [పయోగ శా్రు వేత్త "వేరొకడు 

జన్మించలేదు. | 

ఆర్కి- మెడీను తన పేరుతో వ్యవహరింపబడు ఈ దిగువ 

సూతముతో మిక్కిలి (వఖ్యాతిగాంచెను : 

“ఒక, పదార్థము (ద్రవములో మునిగినపుడు అది 

నష్టపోవుభారము దానిచేత తొలగింపబడిన [దవభారము 

నకు సమానము.” ఆర్కి మెడీస్ కనుగొనినసూ[త ములలో 

నిది మిక్కిలి [పసిద్ధమగు సూత్రము. ఈ సూత్రమును 

కనుగొనుటకు పర్పడిన పరిస్థితులు వివరించు ఒక చక్కని 

గాథ కలదు. హిరోరాజు తన కొరకు ఒక కంసాలి చేసి 

యిచ్చిన కిరీటము యొక్క పారిశుధ్య 

మును నిర్ణయించవలసిన దిగ విజ్ఞాన సమన్యలయందు 

ఆస క్తుడగు ఆర్కి మెడీసును ఆజ్ఞాపించెను, ఆర్కి మెడిను. 

ఆ శాస్త్రీయ సమన్యయందు నిమగ్నుడై. యుండెను, 

ఇట్టుండ ఒక వేసవిలో ఒకనాటి సాయం కాలమున ఆర్కి 

మెడీను పౌర స్నానాలయమునందు స్నానము చేయు 

చుండెను. అట్టి సమయమున ఆతనికి ఆ సనమస్యాపరిబ్మూ 

రము స్ఫురించెను. తక్ క్షణమే అతడు నగరవీధులగుండా 

వివస్తు౦_డె 'యునరేకా, “యురేకా (నేను కనుగొంటిని, 

నేను. కనుగొంటిని) అని అరచుచు పరుగె త్తెను. అప్పు. 

బ ౦ గారు 

డతనికి న్ఫురించిన ఆ సమస్యాపరిష్కారము నైనూత్రము' 

ననుసరించి ఇట్లుండి యుండవచ్చును. . ఆ కిరీటముతో 

766. 



సమానమగు ఛారముకల న్వచ్చమగు బంగారము నీటిలో 

ముంచబడినపుడెంతభారమును నష్టపోవునో కిరీటము 

కూడ నీటిలో ముంచబడినపుడు అం కేభారమును నష్ట 

పోవలెను. అపుడే ఆ కిరీటములోని బంగారము పరిశుద్ధ 

మగునదిగా [గహింపబడును. కాని అవి నష్ట్రపోవు భారము 

లలో ఎట్టి కల్మషమగు 

బంగారముగా [(గహాంపబడును. 

గరిమనాఖి, (Centre of Gravity) తులాదండము, 

(Levers), ఉత్త పవనము (Buoyancy), అను మూడు 

విషయములలో నితడొనర్చిన పరిశోధనలు విజ్ఞాన శాస్హాోథి 

వృద్ధికెంతయు తోడ్చడినవి. "రేఖాగణిత శ్యాస్త్రమునందు 

కూడ వివిధవిషయములను గూర్చి అతడు వివవరించెను. 

అతడు ఈ [కింది విషయముల వై (గంథములు (వా నెను. 

1. “గోళము, స్తూవముి_ఇందు గోళ ములు, 

శంఖులు, ఘన సమచతుర్భుజములు, స్తూపములు - 

అను వాటియొక్క కొలతలు శుద్ద రేఖాగణిత విధానము 

ననుసరించి చూపబడినవి. ఈ |గంథము శెండు భాగము 

వ్యత్యాసమున్నను అది 

లుగా' నున్నది. 

2. వృతృముయొక్క కొలత. 
ఘనగోళములు ఇందు. లివి 

ఆకాంతా సిధ్ధాంత ములు (పతిపాదింపబడినవి. 

4. సర్పిలములు; ఇందు 26 [వతిపాదనలు కలవు. 

ర. సమతలములయొక్క గరిమనాభిత్వము. ఇది 

రెండు భాగములుగా నున్నది. లోగడ అరగిస్టాటిలుచే 

వివరింపబడిన విషయములు సాపేతముగా అనుమానా 

స్పదములుగాను ఉం డెను. 

అందుచే అర్కి మెడీసు ఇందు వివరించిన విషయములు 

సిధ్ధాంత పూర్వకముల్రై యాం తిక శా(న్ర్రమునకు 

పునాదులుగా భావింపబడుచున్న వి. ఈ |గంథమునందలి 

మొదటి భాగములో పదునేను (పతిపాదనలును, పడు 

సిదాంతములును (0050121685) కలవు. రెండవ భాగ 

మందు. పది. |పతిపాదనలు కలవు. (1) రెండు భారములు, 

: (2) నమానాంతర చతుర్భుజము, (8) (తిభుజము, 

(4) నమలంబ చతుర్భుజము, అను వాటియొక్క గరిమ 

నాఖినిగూర్చి నేడు వాడుకలోనున్న నిరూపణలతో ఇతని 

నిరూపణలు సమానముగా నున్నవి. 

_ ల. ఘనశంఖులు; 

అశాస్త్రీయ ములుగాను 

ఆర్క్ మెడీను 

6. పరవలయ (Parabola) వై శాల్యము. ఇందు 

ఇరువదినాల్లు |ప్రతిపొదనములు కలవు. *పరవలయము 

యొక్క ఖండ వై శాల్యము, ఆ ఖండ మునకు సమానమైన 

కొలతలతో కూడిన ఆధారము, లంబముగల |కతిభుజము 

యొక్క వైశాల్యములో క్షే వంతు ఉండును” అనుటకు 

రెండు నిరూపణములు ఇయ్య బడినవి. 

7. కేలెడివస్తువులు; ఇది రెండు సంపుటములగంథ ము. 

8. సొమ్నైటిను (95200069). ఇసుకను లెక్కించు 

సాధనము (Sand reckoner). ఇది సంఖ్యా పరిభాషలతో 

కూడిన (గంథము. 

9, విధానము (Method) : ఇద 1906 లో కనుగొన 

బడినది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన (గంధము. ఇందు ఆరి 

'మెడీను యాంతిక పద్ధతులను వివరించెను. వీటిచే ఆతడు 

అనేక నిర్ణయములు చేయగలి ను. 

10. సమతల రేఖాగణిత శ్యాస్త్రమునందలి [పతి 

పొదనములు. 

ఆర్కి మెడీసు వెన పేర్కొనబడిన విషయమునేశాక 

(ఆాసు, కప్పీలు, ఖగోళశా(స్త్రము, కాంతి యొక్క వీ 

భవనము మొదలగు విషయములలో కూడ కృషి సల్చినట్లు 

తలియుచున్న ది. 

పూర్వకాలపు యాంత్రిక నాగరకతకు ఆర్కి మెడీను 

స్థాపకుడై యున్నను, నై రకూసు రకణ సంస్థను ఆయతత్త 

పరచుటవలన అతనికీ ర్తి నల్దిక్కు.ల వ్యాపించియున్నను 

ఆతనికి యాం।|కికసాధనముల వె (పబలమెన అనాదరము 

ఉండెడిది. కావున వాటియెడ ఆతనికి గల చ్వేమము 

-ఆతడు వాటిని ఎక్కడను [వాసి వెట్టియుండక పోవుటచే. 

విదితమగుచున్నది. ఇట్టి యాం(తిక్షపరిళోధనలు_ కేవల 

శాశ్రుఖ్లుని కీర్తిపకిష్థలకు లోపము నాపాదించు నని 

అతడు తలంచెను. 

రోమను సేనానాయకుడగు మార్సిలను నైరకూను 

నగరమును జయించునాటికి ఆర్కి మెడీసు తన అవసాన 

దళశయందుం డెను. విజయమునొందిన రోమనునాయకునకు 

ఆర్కి మెడీనునె గాథాభిమానము ఉండెను, ఆతడు 

ఆర్కి- మెడీసును తీసికొని రావలనినదిగా ఆజ్ఞాపించెను. 

మార్సిలసు ఆర్క్మి మెడీసును ఆదరించుతలపుతోనే ఆతని 

పిలిపించెను. కోని మార్చిలను ఆజ్ఞయందతి సద్భావ 
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ఆర్థిక ఖనిజములు 

మును [గహింపజాలని రోమను సైనికుడొకడు, ఆర్కి 

మెడీనును కలిసికొని అతనిని తనవెంట రావలనినదిగా 

ఆజ్ఞాపించెను. కాని మవహోమహుడగు ' ఆర్కి_ మెడీసు 

కళూన్యనునన్కు డై _కొంతతడవుండెను. (పేపితుడైన 

నైనికుడు -ఆతని శూన్య మనస్కతను అర్థము చేసికొన 

లేదు. అతడు దానిని ఆజ్ఞా తిరసారముగా భావించి 

వెంటనే అతనిని కత్తితో పొడిచి చం పెను. 

ఆర్కి మెడీసు యొక్క దుర్మరణమునకై ఆ రోమను = 
సేనానాయకుడు మిక్కిలి దుఃఖంచెను. ను| పసిద్ధ్దుడగు 

ఆ శ్ళొన్రజ్ఞుని భౌతికదెవాము గౌరవపూర్వకముగా 

పాతి పెట్టబడెను. అతని సమాధి పె ఒక శీల స్టాపింప 

బడెను. ఆశీలవై నొక చిత్రము [వాయబడెను. అందు 

ఒక నూవము, చానిలో నొకగోళము లిఖంపబడెను. 

ఎందుచేతననగా _ ఆర్కి మెడీసు గోళము యొక్కయు 

దానిని ఆవరించియుండు న్తూవము యొక్కయు ఘనపరి 

మాణములకు గల సంబంధములో తాను కనీ పెట్టియున్న 

విశేషము అన్ని విధముల ముఖ్య మైనదానీనిగాభావించెను. 
త. న. న 

. ఆర్థిక ఖనిజములు ;- ఉపోద్దాతము :. భూమివె 
దొరకు ఖనిజసం బంధ మైన, వస్తువులను మానవు లనాదిగా 
నుపయోగించుచుండి రను విషయ మెల్టరకు విదితమే. 

మొట్టమొదట వాడిన వస్తువులలో .గొడ్డండ్లు, కత్తులు 

మొదలగు సామగిని తయారుచేయుట కుపయు క్ల మైన 

చెకుముకిరాయి (flint, chert etc.), 

పలుగురాయి, లేక పిండిరాయి (41212) మొదలైన 

వాటిని పేర్కొనవచ్చును. బలపపురాయి _ (51821110) 
సున్నపురాళ్ళు (196 910369) మొదలైన మె త్రనిరాళ్ళు 

చిప్పలు, తొట్లు మొదలైనవి చేయుట కుపకరించిరి. 

తదుపరి పలురకములగు మన్నులతో కుండలు, పెంకులు 
చేయబడిన వి. [కమ కమముగా రంగుమన్నులు, బంగారు, 

పిదప 

స్పటికపురాయి, 

వానిని 

రాగి, మొదలగు లోవాములు కూడ ఉపయోగింప. 

వివిధదేశపు (పజలలో నాగరకత |ప్రబలుచు వచ్చిన 
కొలది అంతకంతకు ఖనిజములు అత్యధికముగా ఉప 

'యోగింపబడుచు_ వచ్చినవి. ఖనీజముల ఉపయోగము 

* భారతీయ భూతా త్త్విక సమీక్ష డైరెక్టరుగారి అనుమతితో, 
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లెక్కు వై_నకొలది, వాటిని వెదకి, భూమినుండి త్రవ్వి 
తీయుపద్ధతులు గూడ (క్రమముగా నభివృద్ది చెందసాగి 

నవి. ఖనిజములను గురించిన సమస్యలు, వాటి సాధనలు 

విజ్ఞాన శాస్త్రములలో నొక భాగముగా పరిణమించినవి, 

ఇదియే ఆర్థిక ఖనిజములకు సంబంధించిన భూగర్భ 

శాస్త్రము (Economic Geology). 

భూగర్భశా(న్ర్రరీత్యా భూమి _పెభాగము సుమారు 

40 మైళ్ళ లోతువరకు, రాతిమయమై యున్నది. 
దీనిలో చాలభాగము లతలాది సంవత్సరముల [క్రితము 

శిలాాదవము (28902) ఘనీభవించుట వలన నేర్పడిన 
రాళ్ళు (1816033 rocks). ఇవిగాక యిసుక, ఒండుమట్టి 

మొదలైన పదార్థములు నీటి [పవాహములద్వార 

నము[దములలోనికి కొట్టుకొనిపోయి అచ్చట చాల 
కాలము తరువాత గట్టిపడి  ఫిలలుగామారి, యుగాంతము 

లందు వచ్చు భూచలనములలో నీటి భాగమునకు 

వచ్చిన రాళ్ళుగూశ ఉన్నవి (SEedIiMentary rocks). 

వై శెండురక ముల రాళ్ళు శ్రీత్రోష్ట పరిణామముల వలనను 

పీడనము (pressure) చేతను మార్చుచెంది పలురకము 

లగు ఇతరశిలలుగూడ నేర్పడినవి (Metamorphic rocks), 

ఇట్లు భూమిపై నున్న శిలలన్నిటిని ముఖ్యముగా 

మూడు రకములుగా విభజింపవచ్చును. ఈ శిలలన్ని యు 

చాలవరకు వలువిధములగు ఖనిజసముదాయములే. ఈ 

ఖనిజములలో _ పారి శామికముగ నుపయోగపడునవి 
చాల తక్కువ. అవిగూడ పలురకములగు శిలలతోగూడి 

య నేకచోట్ల నున్నను [పకృతిలో కొన్నికొన్ని చోట్లనే 
అవి కేందీకరింపబడి యున్నవి, అట్లు కేం దీక రింపబడి 

లాభదాయకముగా నుపయోగింప _ బడగలిగినప్పు డే 

“ఆర్థిక ఖనిజము* లనదగును. (వస్తుతము తెలిసి 

యున్న నుమారు' 1400 ఖనిజములలో 200 మాతము 

ఆర్థిక ఖనిజములుగా పరిగణింపబడుచున్న వి. 

ఆర్థిక ఖనిజములు . వాని విభజన ;= ఆర్థిక ఖనిజము 

లను, ముఖ్యముగా మూడురకములుగా విభజింపవచ్చును. 

(1) ధాతు ఖనిజములు (Metallic ores), (2) అలోవా 

ఖనిజములు (109-%6121110 minerals). (8) ఆంగారిక 

ఖనిజములు (Minerals of organic origin). ధాతు ఖనిజ 



ములు సర్వనాధా రణముగా వానిలోనుండు పలురకము 

లగు ధాతువులను వివిధరూపములలో నువయోగించు 
నిమిత్తమై భూమినుండి (తవ్వి కీయబడుచున్న వి, ఇట్టి 
ఖనిజము లెన్ని యో గలవు. ఉదావారణకు ప్లాటినము 
(platinum), "ఇనుము, 
తగరము, తుత్తునాగము (2110) మొదలగు లోవాము 

లకు సంబంధించిన ఖనిజములను "పేర్కొనవచ్చును. 

బంగారము, వెండి, రాగి, 

అలోవా ఖనిజములుగూడ నసంఖ్యాకములుగ గలవు. 
ముఖ్యముగా నిటీవల నుపయోగింప బడుచు వచ్చిన 
యలోవా ఖనిజముల సంఖ్య పెరుగుచున్నది. వీనిలో 
కొన్ని ధాతువులుగూడ రాసాయనికరిళ్యా పమ్మిశళితమెై, 
యున్నను ఈ ఖనిజములు చాలవరకు, ఆయా ధాతువుల 

కొరకు గాక భూమినుండి (తవ్వి తీయబడిన రూపము 
లోనే వాడుటకై సనేకరింపబడును. ఇట్టి. ఖనిజముల 

కుదావారణముగా నీ కింది వానిని పేర్కొనవచ్చును :- 
న్మజములు (Diamonds), అ|భకము (Mica), రాతినార 

(Asbestos), వారళోధము (Gypsum), గంధకము 

(Sulphur), మెరుగుమట్టి (Graphite), నీలస్ఫ-సై కిజము 

(౩ నైటు Kyanite), కురువిందము (Corundim), 

రాతియుప్పు. (Rok 9210 మున్నగునవి. ఇట్టి ఖనిజము 

లలో .' రసాయన సంఘట్టన శెట్టి [ప్రాముఖ్యత లేదన్న 

విషయమును  విశళదీకరించుట'కై. ఉదావారణముగా 

మెరుగుమట్టి, వ[జములను బేర్కొనవచ్చును. ఈ రెండును 
రాసాయనిక ముగా కర్భనము (౮17009) తో చేర్పడిన వే 
గాని, వాటి ఉపయోగములలోను, విలువలలోను, 

భౌతిక గుణములలోను చాల తారతమ్యము గలదు. 

కొందరు వైజ్ఞానికుల రానాయనిక దృష్ట్యా ఖనిజము 

లనబడక పోయినప్పటికిని, పలురకముల కట్టడపు రాళ్ళు 

(Building stones), ౩ ర్రిమన్ను (Clays), ఇసుక (Sand) 

అంతర్జలము (Ground water) మున్న గునవిగూడ నలోవా 

ఖనిజములుగా- బరిగణించబడుచున్న వి. ఆంగారిక ఖనిజ 

ములను గూడ అలోవా ఖనిజములలో నొక భాగముగా 

భావించవచ్చును గాని, వాని ఉత్ప త్తివిధానముల ననుస 

రించి సాధారణముగ 'వాటిేనొక వేరు తరగతికి చెందిన 

ఖనిజములుగా ' చర్చించుటకద్దు. నేలబొగ్గు (రాతసిబొగ్గు 

పెటోలియము మొదలగునవి ఈ తరగతికి చెందినవి. 

97 769 

ఆర్థిక ఖసిజములు 

(Gangue) ఆ ఒక 

యార్థిక ఖనిజనిధిలో చాలచోట్ల నొకేళ రకమైన యనార్థిక 

ఖనిజములు కలిసియుండును. సాధారణముగా వీణిలో 

నున్న ఆర్థిక ఖనిజమును Bi విడదీసి ఉపయో 

గించుచు మిగతా జములన్నింటిని జారవేయు 

చుందురు. కానీ యొకొ గ్రాకగాప్పుడు ఈ యనార్థిక 

ఖ నిజము లలోగూడ కొన్ని యుపయు క్రమగుచుండును. 

అప్పుడు వానితో గలిసీయుండు ఆర్థిక ఖ నిజము తక్కు 

వగానున్నను, లేక తక్కువ విలువగల-దె యున్నను దీవిని 
లాభ దాయకముగసే [తవ్వి తీసి ఉపయోగింపవచ్చును. 
ఇట్టి యనార్థిక ఖనిజములకు ఉదావారణముగ  నీకింది 
వానీని పేర్కొనవచ్చును. చూర్లజము (కాళ్చ్రైటు 
Calcite), సున్నపురాయి (lime stone), సుద్దమ న్ను 

(౧12౪5), స్ఫటికపురాయి_ (శుజుల్రు, భూస్ఫటికము 
(ఫెల్ఫా ఎరు fellspar), మాతికము (వై చెటు pyrites) 

మొదలై నవి. వీటితో కొన్ని, రోడ్డు మరి కట్టడములకు 

కావలసిన కంకరగాను, నున్నపురాయి మొదలగునవి 

[దవకారులుగాను (కములు మాక్షికము గంథకోత్స త్రికిని 
ఉప యోగపడగలవు. 

చాలచోట్ల ఆర్థిక ఖనిజములు విరివిగా నువయోగింప 

బడు చున్నను, అట్టి ఖనిజములు దొరకు అన్ని చోట్లలోను, 

అవి అన్ని నసమయములందును, లాభదాయకముగా వరిగ 

ణింపబడక పోవచ్చును. అవి యార్థిక ఖనిజములుగా 

నుపయోగింపబడగలవా లేదా యను సమస్య ఎన్నియో 

విషయములపై నాధారపడి యుండును. మొదట, అట్టి 

ఖనిజములు |పక్ళ తిలో తగుకీతిని కేం|దీకరింపబడి యుండ 

వలెను. వీలయినంత తక్కువ ఖర్చుతో వానిని భూమిలో 

నుండి |త్రవ్వితీసి వానితోగలసి యున్న యితర అనార్థిక 
ఖనిజములనుండి సునాయానముగా విడదీసి వాని నువ 

యోగించు స్థితిలోనికి కెచ్చునట్లుండవ లను. అట్టి అర్థిక 

ఖనిజముల యొక గాగొని, వానినుండి త్రయారుశేసి వేడ 

బడు వస్తువుల యొక్కగాని [కయవి క్రయముల ధరలు 



అర్థిక ఖనీజములు 

తగురీతి నుండవలెను. అట్టి ఖనిజముల నిధులు దొరకు 

చోట్లు రాకపోకల కనుగుణ్యముగా నుండు ట త్యావళ్య 

కము, 

ఇట్టి విషయములన్నియు నొక సమయమునుండి మరి 

యొక నమయమునకును, ఒకచోటినుండి వేరొక చోటికిని 

మారుచు నుండవచ్చును గాన ఆర్థిక ఖనిజములుగా నుప 

యోగింపబడు ఖనిజము లన్నిచోట్లను, అన్ని వేళల 

యందును లాభకరముగా నుపయోగింపబడజాలక 

పోవచ్చును. అల్యూమినియం నూటికి 20.25 సొళ్ళు 

శాసాయనికముగా కలినియున్న మన్నులు (య) సాధా 

రణముగా [వతిచోటను ఉండునుగాని వానినుండి యా 

ధాతువును తేలికగా విడదీయు విధాన మింతవరకు 

కనుగొనబడనందున నవి యార్థిక ఖనిజములు గానేరవు. 

నూటికి 80 వంతులు లోవాము (10%) గల ఖనిజములు 

ఉపవయోగపడక  పోవచ్చునుగాని నూటి కొక్కవంతు 

ఛాతువులున్న తగరపు ఖనిజములను లాభచదాయకముగా 

(తవ్వి తీయవచ్చును. అన్తే బంగారము, ప్లాటినము, 

శేడియం, మొదలై న విలువగల ధాతువులు, నిధులలో 

కొన్ని లకలలో నొక వంతు ఉన్నను, అవి లాభదాయక 

ముగ పరిగణింపబడును. 

ఇవిగాక, (పస్తుత మెందుకు పనికి రావనుకొన్న కొన్ని 

ఖనిజములు కొంతకాలము తరువాత  నెంతో యుప 

యు క్రము కావచ్చును. ఉదాహరణమునకు మనదేశ 

మందు అ(భకపు గనులలో దొరకు జెరిల్ (Beryl) అను 

ఖనిజము, బాలకాలమువరకు పనికిరానిదిగా పొరవేయ 

బడు చుండెడిది. కాని గత యుద్ధ కాలములో దానికి 

[పాముఖ్యము వచ్చినందున, ఇదివరలో (తవ్విపోసిన 

రాతికువృలనుండి కూడ వరితీయుట జరిగినది. 

'హించుచు వచ్చిన |దావణముల (50141005) మూలమున 

గాని యేర్చడినవి. శిలా[దవము ఘనీభవించునప్పుడు 

తమతమ విశిష్ట గురుత్వమూలమున వేర్వేరు నిధులుగా 

నేర్పడిన ఖనిజములలో మాగ్నమైటు (880060 

[కో మెటు (Chromite)), ఇల్మెన్తై టు (110001 

మొదలై నవి. 

శిలా దవములలో గూడ ననేక విధములయిన ధాతు 

వులు (06621) ఇతర మూలకములు (elements) వాయు 

రూపమున (gaseous state) గాని, [ద వరూవమున (fluid 

state) గాని యిమిడియుండి భూమిలోసలనుంచి కొంత 

పెకి చొచ్చుకొని వచ్చుచు చల్లబడుచు నిధులుగా నేర్చ 

డును. ఇట్టి నిధులలో తగరము, టంగ్ స్టన్ (Tungsten), 

రాగి, సీనము, వెండి, బంగారము మొదలగు ధాతుఖనిజ 

ములను చేర్గొనవచ్చును. వీటిలో గలసియుండు అనార్జిక 

ఖనిజము అనేకము గలవుగాని వీనిలో గొన్ని నృటి 

కము (Qnart2 చూ న్రీజము (5 _లె నటు = Calcite) 

భూస్ఫటికము (ఫెల్సాారు = 6115021) హారిళుత్చిజము 

(బేర్తైెట్సు Barytes) మున్నగునవి, ఇదే తెగకు సంబం 

ధించిన అలోహా ఖనిజములలో అ|భకము, మెరుగుమట్టి 

మొదలగునవి యున్నవి. ఇట్టి వెయిన్ నిధులు సాధారణ 

ముగా భూమిలోకి చాల యేటవాలుగా నుండును. 

భూతలమునకు సమీవపముననుండు అంతర్హలము 

కొంతవరకు ఆన్లుపూరిత మై యుండుట వలనను, మరి 

యితర కారణముల వలనను; అదివరలో నేర్పడిన ధాతు 

. ఖనిజములను కరగించుకొని తిరిగి భూమిలో నుండు పగుళ్లు 

ఆర్థిక ఖనిజసిధులు = వాని నై జములు ఆ పుట్టుక i= ఆర్థిక 

ఖనిజనిధులు [పకృతిలో “పెక్కువిధములుగా  నేర్చడి 

యున్న విగాని వానిని ముఖ్యముగా "రండు తెగలుగా 

విభజించవచ్చును. (1) వెయిన్ నిధులు (Vein deposits) 

(2) పొరల నిధులు (bedded deposits), వీనిలో మొద. 

టివి భూమిలోపలి ఛాగమునుండి పగుళ్ళద్వార వెకి 

[పవహించుచువచ్చిన శిలా దవము (048002) మూలమున 

గాని, చాల వేడిమి, పీడనములతోగూడి అట్టు (పవ 

మొదలగువానిలో  వేరురూపమున ఖనిజ నిధులనుగా 

నేర్పరచుట జరుగుచుండును. ఇట్లు కేంగదీకరింపబడిన 

నిధులు మొదటివానికంచు విలువగలవై యుండును. 

ఇట్లు రెండవతూరి ఖనిజనిధు లేర్పుడుట (56000620 

enrichment) అనబడును. ఉదాహరణకు రాగి, వెండి, 

గంధకిద ములను చెప్పవచ్చును. మరికొన్నిచోట్ల సున్నపు 

రాయి (Lime stone) మొదలైన రాళ్ళను కరగించి 

వాటిస్థానే వేర్వేరు ఖనిజ నిధులనుగూడ 'జేర్చుట జరుగు 

చుండును. భూమిలోనుండి వెకివచ్చు నీటితోను, ఇతర 

[దావణములచేతను ఈ నిధులేర్పరుపబడు చుండును. ఇట్లు = 

ఖనిజము లేర్పుడుట (Metasomatism) అనబడును. 
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కొన్ని ధాతువులు, ఖనిజములు సాధారణ రాసాయ 

నిక విధానముచే వియోగము (Decomposition) చెంద 

కుండుట వలనను, ఇసుక మొదలగు ఇతర వస్తువులక౦ కు 

నెక్కువ విశిష్ట గురుత్వము గలిగియుండుట చేతను నీటిలో 

కొట్టు కొనిపోయి, కాన్ని కొన్నీ చోట్ల కేం|దీకరింపబడును. 

ఇవి చాలవరకు విఘటన చెందిన (Disintegrated) రాళ్ళ 

నుండి జనించినవి. ఇట్టి ఖనిజ నిధులను నడినిధులు (Placer 

or alluvial) అందురు. బంగారము, తగరపు ఖనిజమైన 

(తపుజా రేయిజము (కాసిటనైటు Cassiterite) తిరు 

వాన్కూరు, ఆం|ధతీరముల దొరకు మోనచజైటు 

(Monozite) మొదలగున వీ జాతికి కొంతవరకు 

చెందినవి, 

_ వీటియడుగున నేర్పడిన రాళ్ళ (Sedimentary 

rocks) తో గూడిన ఖనిజములుగూడ చాల గలవు. ఇవి 

సాధారణముగా రకరకములై న రాతిపొరలలో (ఏ661- 

mentary rocks) నిధులుగా నేర్పడియుండును. వెయిన్ 

నిధులవలె నివి 1మెక్కువ యేటవాలుగా నుండవు. కొన్నీ 

నిధులు (మన్ను, ఇసుక ఖనిజములు) నీటిలో కొట్టుకొని 

వచ్చి యేర్చడినవి. మరికొన్ని నీటిలో రాసాయనిక 

అవ శేపము (Precipitation) వలన గలిగినవి. (ఉదా: 

కొన్ని సున్నపురాళ్ళు, లోవాఖనిజములు మొదలైనవి.) 

మరికొన్ని సమ్ముదజలము ఎండ వేడిమిశే ఇగిరిపోయి 

నందున ఆ జలములో ఇమీడియున్న లవణములు పొరలు 

పొరలుగా శేర్పడిన నిధులు. ఇట్టి లవణనిధులుగూడ 

న చేక ములున్నవి. సాధారణముగా రాతియుప్పు నిధులు 

ఎక్కు వగా నున్నను, ఒశేచోట అనేక లవణములు పొరలు 

పొరలుగా నుండుటగలదు. జర్మనీలో స్ట్రాస్ ఫర (Stass. 

furt) అనుచోటనుండు లవణ నిధులు చాల (పసిద్ధి. 

ఆంగారిక ఖనిజములుగూడ నీటయడుగున నేర్పడిన 

శిలలతో నే గలిసియుండునుగాని వాని పుట్టుకలో కొంత 

వ్యత్యాసమున్నది. _వెచెప్పిన ఖనిజములన్నియు చాల 

వరకు అదివర శే భూమియందుండిన రాళ్ళు ఛిన్నాథిన్న ము 

లగుటవలన ఏర్పడినవి. కాని బొగ్గు మొదలగు ఖనిజ 

ములు కోట సంవత్సరముల [కితము పుట్టి పెరిగిన చెట్టు 

చేమలు నీళ్ళలో కొట్టుకొనిపోయి, పెద్ద పెద్ద సరస్సుల 

వడి యిసుక, మన్నుపొరలతో కప్పబడుటవలన జనించి 
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ఆర్థిక ఖనిజములు 

జో ర్త ౨ by గ ట్స స్త ర ౦ [యై షం cA tA ౮9 న (8 tA £ zh 

పుట్టి పెరిగి పూడ్చబడినవనియు రెండు ధే కి పాయ 

ములు గలవు, ఒకొకచోట ఇసుకరాతి పొరలమధ్య 

చాల బొగ్గుపొర లుండును. ఈ పొరలలో నార్థికముగా 

నుపయోగించునవి లిలి నుండి 100 అడుగుల వరకు 

మందము గలిగియుండును. 

చె టేలియం నిధులు ఆంగారక పదార్థములనుండి 

యుద్భవించినవనియు, అట్టి వస్తువులలో చెట్లుచేమళేగాక్ 

జంతు సంబంధ మెనవిగూడ గలవనియు తెలియుచున్నది. 

పెట్రోలియం 

భూమియంచే రాసాయనికముగా నుద్భవించినదనికూడ 

కొందరి యఖిిపాయము. కాని దీని కెక్కువ ఆధార 

ములులేవు. బొగ్గువలెనే పెట్రోలియం కూడ నీటియందు 

జనించిన శిలలతో నే కలిసియుండును, కాని దీనితోగూడిన 

రాతిపొరలు, సరంధధములు (Porous) గాను కొన్ని 

విధములుగా మడతలుపడి (Folded) వంగియుండవ లెను. 

ఇది నీటికంచు శేరికయగుటణే, భూమిలోపలనే నీటివె 

శేలుచుండును. చెట్రోలియం నిధుల చె భాగమున 

-ెటోలియం వాయువు (Petroleum gas or natural 

825) గూడ కొన్నిచోట్ల నేర్పడియుండును. 

అర్థిక ఖనిజనిధుల పరిశీలన = వానిని (త్రవ్వి తీయు 

ఇదిగాక అనంగారక వస్తువులనుండి 

విధానములు :- ఆర్థిక ఖనిజములను లాభదచదాయకముగా 

(తవ్వి తీయుటకై మొదట ఆయాచోట్లనున్న వలురకము 

లగు రాళ్లను, వాటి గుణములను భూగర్భ శా(న్రుర త్యా 

పరిశీలించి, పటములు (18p5) తయారు చేయుదురు. 

ఆర్థిక ఖనిజము లున్నవని శెలిసినను, లేక దొరక వచ్చునని 

యూహించఛినను తగు స్థలములందు, చిన్నగోతులు 

(015) కందక ములు, (tr౭n6hes) (తవ్విగాని లేక [డ్రిల్లింగ్ 

(drilling) 
ఉనికి యొక్క 

వె శాల్యమును పరిశీలించి, ఖనిజముల నిధులు, వాని 

నిలువ మొదలగు విషయములను సుమారుగా అంచనావేసి 

వాటిని (తవ్వి తీయుటక్రై గనులేర్పరుచుదురు. అట్టి 

గనులు, నీరు, రె లుమార్లము కేక యితరబాటలు 

మూలమునగాని వాటి 

మొదలుగాగల వనతులన్నియు నరిజూచుకొనిన వెనుకనే, 

మొదలు పెట్టబడును. 



ఆర్థిక ఖనిజములు 

ఆర్థిక ఖ నీజపుగనులు ముఖ్యముగా "రండురకములుగా 

నున్నవి. మొదటిది భూమి సెనుండియే లోతుగా 

గోతులు తవ్వితీయునవి. వీనిని క్వారీలు. (922016 
అందురు, రెండవది, భూమిలో సొరంగములుగా (తవ్వి 

క్రీయునవి, వీనిలో మొదటిరకపుగనులు, ఖనిజములు 

భూమి నైెననే దొరకుచోట్లగాని, లేక ఖనిజము లెక్కువ 

విలువలేనివై చాల తక్కువ ఖర్చుతో. తవ్వి తీయబడగల 

చోట్లను, ఇంకా యిట్టి యితర సందర్భములలోను 

వీయుదురు. ఇవి సాధారణముగా 100 అడుగులక ౦" 

ఎక్కు వలోతు ఉండను, కాని, ఒకొ)క్కప్పుదు 400- 

500 అడుగులనరకు కూడ లోతు ఉండుట గలదు, 

కాన్ని బొొగ్గుగనులు, పలక రాళ్లు, కట్టడపు రాళ్ళు మొద 

లైన ఖనిజముల గను లీతెగకు జెందినవి. ఇట్టి గనులందు 

భూమీయందుండి వచ్చు ఊటనీశేగాక. వర్థపునీరుగూడ 

చేరుచుండుట చేత ఆనీరు వెకి తోడుటకు వ్యయమధిక 

ముగా నగుచుండును, 

సొరంగపుగనులు, భూమిలో లోతుగానున్న ఖనిజ 

నిధులను |త్రవ్వితీయుటకును, లేక భూమి. సెభాగము 

నుండి 'క్వారీలద్వారా (తవ్వుటకు సాధ్యముగాని, నిధు 

అను (తవ్వుటకును ఉపయోగింతురు. భూమి వెభాగము 

నుండి బావులు, లేక యేటవాలుగానున్న సొరంగముల 

ద్వారా ఖనిజము లున్న చేట (వవేశించి వానిని -|త వ్వి 

తీయుదురు. ఖనిజనిధి జేరినపిదప చానియంచదే తగురీతిని 

సర్వేరు సొరంగములను (తవ్వి ఖనిజమును భూమి పెకి 

తీయుదురు. ఈ సొరంగములు పట్టాలమీద నడచు తొట్టి 

బండ్లలో ఖనిజమును వెకి తీసికొని పోవుటకును, .వని 

వారు నడుచుటకును, చెనుండి పరిశు[భమైనగాలి. పారు 

టకును తగ్గినట్టు వెడల్పు, ఎత్తు గలిగియుండును.. ఇట్టి గను 

లలో నొక్కొ_క్క- ఖనిజమునకు సంబంధించిన సమస్యలు 

అనంఖ్యాకములుగా నుండును. సాధారణముగా నన్ని 

గనులలోను .నీరూరుచుండును.. ఆ నీటిని వెకి తోడుటకు 

పంపులు ఏర్పాటు చేయుచుండవ లెము. .ఖనిజములను, 

బొగ్గుగనులు సుమారు 2000 అడుగులకంు ఎక్కువ 

లోతుగా నుండవు. కాని కొన్ని ధాతు ఖనిజములగనులు 

10,000 అడుగులకంశుగూడ ఎక్కువ లోతుగా. 

నుండును. అట్టి గనులలో భూమిలోనికి పోయినకొలది 

వేడిమి యెొక్కువగుచుండుటచేత _వైనుండి వంపెడు 

పరిశుభ వాయువును చల్లబరచి పంవవలసి వచ్చుచుండును, 

[పపంచములో చాలాచోట్ల బంగారపు గనులు 10 వేల 

అడుగులపెగా లోతుగా నున్నవి. కోలారులో నున్న 

బంగారపు గనులుగూడ నట్టివానియందు చేరిన వే, ఇట్టి 

లోతుగల గసులలో, -వెనున్న . శిలలపీడనమువలన 

ఒకొ-క్క-ప్పుడు రాళ్ళు తమంతటతా మే (పేలు చుండి 

(Rock burst) [పమాదములు నంభవించుచుండును, 

అశు కొన్ని బొగ్గుగనులలో కొన్ని వాయువులు అగ్ని 

సోకగానే పెలుటగాని, నముండుటగాని సంభవించి (సమా 

దములు కలుగుచుండును. ఖనిజములు [తవ్వి తీయగానే 

వెనున్న రాళ్ళు విరిగి పడకుండ కర, లేక యినుప 

దూలములు, స్తంభములు, పోటీ పెట్టి యుంచుట. గను 

లలో సామాన్య విషయమే. కొన్ని బొగ్గుగనులలో బొగ్గు 

తీయగానే, ఖాళీయైన స్థలమును ఇసుకతోగాని మరి 

యితర రాళ్ళ ముక్కలతోగాని నింపుచుందురు, ఇట్లు 

చేయుటచే గనులలోని సెభాగపురాయి విరిగి వడకుండ 

నుండును. ఇట్టినుకతో నింపుట సేండ్. స్టోయింగ్. (Sand 

stowing) అనబడును. ఇంకను ఇట్టి సమస్య లవలన నె 

ఒక కగావుడు, ఖనిజ : నిధులు బాగుగా నున్నను, 

వాని సేకరణ లాభదాయక ముగా నుండదు.. వె టోలియం 

గనులు సెశెప్పిన గనులవఅెగాక... మొదట బోరింగులి. 

నల్ల -నీ ఖనిజమున్నదని శెలిసినచోట,  వైనుండియే 

పంపుల: నేర్పరోచి గొట్టముల చ్వార దీనిని _వైకితీయు 

దురు. వీటిని నూనెబావు (011 ౭5) అందురు. 

ముడిఖనిజములను శుభపరచుట $= ముడిఖనిజములను 

గనులనుండి (తవ్వితీసిన వెనుక వాటిలో 'వివిధ' పరిశ్రమ 
లకు పనికివచ్చు ఖనిజములను వేరుచేసి శుభ సరుచుదురు. 

వాటి నంటియున్న శిలలను . పగులగొట్టుట కై వాడు 

వ్రేలుడుమందు నుపయోగించుట చే జనించు విషవాయువు 

లను, తదితర విషవాయువులను పెకి పంపుటశై పరిశుభ 

మైన గాలి గనులలోనికి వచ్చున “క్లేర్బాట్లు చేయవలెను, 

ఇట్లు _ళభపరచుట . ఓర్. (జెస్సింగు. _ (0౯8 dressing). 

అందురు. వెన జెప్పిన ట్లు అలోహఖనిజములను బాలనరకు 

ఆ రూపములలో నే పర్మిశమలలో వాడుదురు. అందుచే 

వీటిని. శు|భపరచుట అనగా వానితో. కలసియున్న 
న్ గ్ 
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అనార్థిక ఖనిజములు, రాళ్ళు మున్నగువాటిని తీసి వేయు 

టయే. అట్టి ఖనిజములను, రాళ్లను, చేతులతో సేరివే 

యుట, ఖనిజములను నీటియందు కడుగుట, మొదలగు 

విధానములచే వేరుజేయబడుచున్నవి. ఛాతు ఖనిజము 

లను శుభ్రపరచిన తరువాత, వాటిని కరగించిగాని లేక 

ఇతర రాసాయనిక విధానములచే గాని, వాటిలోనుండు 

ధాతువులను "వేరు జేయుదురు. బంగారు మున్నగు కొన్ని 

ధాతువులు ఆరూపములోనే రాళ్లయందు మ్మిశమె 

దెరకుచుండును. అట్టి ఛాతువులను సేకరించుట సులభ 

సాధ్యము. ఆ ఛాతువులుండు శిలలను మెత్తగా వొడి 

గొట్టి నీటియందు తగురితిని కడుగుటటచే ధాతువులు 

చాలవరకు విడిపోవును. చివరకు మిగిలిపోయిన కొంచెము 

భాగమును రాసాయనిక విధానములచే సేకరింతురు. 

ఖనిజములలోని ధాతువులను సేకరించుటకు ముందు 

ఒకొ-క్క ప్పుడు - వేర్వేరు విధానములచే వాటిని సంకేం 

దీకరింపజేయుదురు.. ఇట్టి విధానము లనేకములు గలను. 

ఉదాహరణమునకు ' అయస్కాంతములచే విడదీయుట 

(Magnetic separation)... నురుగుచే విడదియుట (Froth 

చేరొన "వచ్చును. అయస్క్యాాంతముచే 

నౌకరి ంపబడు ఖనిజములు సునాయానముగా వేరుచేయ 

బడవ్చ్చును.  నురుగుచే వేరుచేయబడు. విధానము 

ఇటీవల కనిపెట్టబడినదే, ఇది "యెక్కువగా - గంధకిద 

(సల్ల ఫడు) ఖనిజముల..' కుపకరించును. ఖనిజము 

లను మె త్తగా పొడిచేసి, కొన్ని రాసాయనిక వస్తువులతో 

బాటు నీటిలో కలిపి - చాల సేపు యంత్రసవాయమున 

చీలికెదరు..- అట్లు చేసినప్పుడు గాలిబుడగల వలన -పర్పడిన 

నురుగుతోచాటు .ఖనిజకణములు - వేరయి, యితర 

అనార్థిక ఖనిజములు నీటి యడుగుభాగమున ేరును. 

ఇటీవల ఈ విధానము. అలోవా ఖనిజములు సం శేం్మదీక 

రింపబడుటకు గూడ కొలదిగా నుపయోగింపబణు 

ఛున్నది. - ఉత్తరః [ప్రచేళశములోనున్న భిలేరి గనులలో 

ఇదివరకు పనికిరాదనుకొన్న .నున్నపురాయి నీవిధ మున 

బాగుపరచి ," : సిమంటు తయారుచేయు 

చున్నారు. | 

: ఇనుము, ముదలగు లోహా. 'ఖనిజములనుండి ధాతువు 

లను వేరుచేయుట్నకై వాటిని బొగ్గు, మరికొన్ని “ద్రవ 

floatation) . 

.యిప ప్పుడు 
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తయారుచేయుదురు. (పతి చిన్న మేకుగూడ 

ఆర్థం ఖఎజబుిలు 

నొలుములళో కర 

వేడిని 

పనిచేయును, 

అల్యూమినియం మొదలగు ధాతువులను ఖనిజముల 

నుండి విడదీయుటకైై విద్యుచ్చక్తి విరివిగా నవసరము. 

ఈ విధముగా నార్థక ఖనిజములు లాభ చాయకములుగా 

నుండగలుగుట వాటియందున్న ఛాతువులను విడదీయు 

ఫద్దతుల్నవె గూడ నాధారపడియుండును. 

ఆర్థిక ఖనిజములు, వాసినుండి యుత్ప త్తియగు పదార్థ 

ముల ఉపయోగములు :. ఆర్థిక ఖనిజముల యొక్కయు, 

వానినుండి తీయు ధాతువుల, ఇతత వన్తువుల యొక్కయు 

ఉపయోగము లసంఖ్యాక ములుగా గలవు, మనము 

(పతిదినము వాడుకొను పెక్కు వస్తువులందు ఖనిజము 

'లేదోయొక రూపము వహించియుండును. ఉదావారణకు 

కాగితములందు నుద్దమన్ను (China clay) పూత 

యుండును, ములుకులు 'మెరుగుమట్టితో 

ఇనుము 

ఖనిజములనుండి తయారుగాబడిన యినుముతో చేసినదే. 

కొన్ని ఖనిజములు చాల అరుదుగను, స్వల్పపరిమాణ 

ములలోను దొరకినను, వాటి (పాముఖ్యము చాల 

ఎక్కు వగానున్నది, తేజాతువు (లేడియం) కిరణాతువు 

(యురేనియం), మొదలగు ధాతువుల ఖనిజము లిందుకు 

"పెక్కు ధాతువులు, వివిధము 

లైన ధాతుమి|శణములను (aloy9) తయారుచేయుట 

యందుపకరించుచున్న వి. కొన్ని మి[ళణముల యందు 

ఒకొక్క లోహము మిగుల కొలదిగా నున్నప్పటికిని 

గాని కలయికవలన మార్పు చాల 'యెక్కువగానుండును. 

నూటికి ఒకపాలుక౦ చ తక్కువగా రోచాతువు 

(వెనాడియం) అనుధాతువు చేర్చుటవలన ఉక్కు కెంతయో 

బలము చేకూరును. అక్ష చండాశువు (టంగ్ స్టన్) 

అను ధాతువు గట్టితనము ఎక్కు. వగల యనేక మి[శణము 

లలో నుపయోగింతురు. భూగ ర్భృళాన్ర్రుజ్ఞులకు మాత మే 

తెలిసి పరిశ్రమలలో నెందుకు వనికి రావనుకొని, తదుపరి 

యెంతో నుపయు క్తములైన కొన్ని ఖనిజము లిటీవల 

ననేకము గన్నించుచున్నవి. కృమిరూపిజము (వర్మిక్యు 

లైటు {(Vermiculite), సిలిమనైటు . (Slliimanite) 

కరణ వస్తువులతో (711౫౭5) జేక్స క 

గింతురు. ఈ విధానమునందు బొగ్గు 

డయుటయేగాక రాపాయనికముగా గూడ 

ey) ఈల 

ఆంచి ద 

చెన్సిళ్ళ 

తార్కాణము. ఇవిగాక 



ఆర్థిక ఖనీజములు 

మొదలగు ఖనిజము లిటువంటివి, ఇట్టి ఖనిజముల సంఖ్య 

వాని ఉపయోగములు నానాటి కెకుు వగునునే యున్నవి. 

భారత దేశపు ఖనిజపంపద = ఇతరదేశములతో గల 

తారతమ్యత :. |పపంచములో నేదేశమందును దానికి 

కావలసిన ఖనిజములన్నియు దొరకవు. కొన్ని దేశము 

లందు ముఖ్య ఖనిజనంపద యెక్కు వగా నుండును. 

అందుచేత వివిధ దేశ ములమధ్య ఖనిజముల 'యెగుమతి 

దిగుమతులు సర్వసామాన్యముగా జరుగుచుండును. 

ఖనిజసంపద యెక్కువగా గలిగి వానిని ఉపయోగించు 

విధానములను బాగుగ చక్కబరచుకొనిన దేశములు, 

ఆర్థిక విషయ ములందును రాజ్యాంగ విషయములందును 

ముందడుగు వేసి యుండును. భారతదేశములో ఇతర దేశ 

ములవలెనే కావలసివ ఖనిజము లన్నియు పూర్తిగా 

లేకపోయినను కొన్ని ముఖ్య ఖనిజసంపదలలో 

అది ఇతర దేశముల కెంత మాత్రమును దీసిపోదు. 

వీనిలో ముఖ్యముగా జేరొనృవలసినవి, తిరు 

వాన్కూరు తీరమున దొరకు మోన జెటు 

(monozite sands), అయోరజజారిజము 

అ|భకము (9102, మాంగనము (manganese), ఇనుము 

(iron ), అల్యూమినియం (Alluminium) ఖనిజములు. 

కొలది సంవత్సరముల |క్రితమువరకు మనదేశపు ఖనిజ 

ములు ఎక్కువగా ముడిస్థితిలో నే యితర దేశముల 

శిగుమతి యగుచుండెడివి. కాని యిటీవల వాటిని 

వీలై నంతవరకు మనదేశమందే యుపయోగించుచు 

కొన్ని ధాతువులను గూడ నిచ్చటనే తయారు చేయు 

నేర్చాట్లు జరుగుచున్నవి. మనకు కావలసివ వాటికంయె 
నెక్కు వగానున్న ఖనిజములను కొన్నింటిని మాత మితర 

దేశముల కెగుమతి చేయుచున్నాము, మనకు -కావలసిన 

ఖనిజములను దిగుమతి చేసికొనుచున్నాము. 

మన దేశమునుండి యెగుముతియగు ముఖ్య ఖనిజ ములు 

అ|భకము, మాంగనము, లోవాఖనిజములు, బొగ్గు మొద 

లై నవి. నెల్లూరు, వాజారిబాగ్ జిల్లాలలో దొరకు అభ 

కము చాల  ప్రసిద్ధికలది. ఇచ్చటి కార్మికులు అ|భకమును 

పలుచటి పొరలుగా చీల్చి, క_్తిరించుటలో నసామాన్య 

మగు నిపుణత గాంచిరి. అ(భకము ఎక్కువగా విద్యు 

ఇసుక 

(ilmenite), 

_ ద్యం్యత నిర్మాణమునం దుపయోగింపబడు చుండుట 

చేతను ఆ పరిశ్రమ యింకా మనబేశమునం ద భివృద్ధి 

చెందనందునను అ భకమింకా చాలవరకు ఎగుమతి. చేయ 

బడుచున్నది. మేలిమి రకమునకు చెందిన మాంగనము, 

లోహాఖనిజములు మనదేశమం దపారముగ నున్నవి. 

ఇట్లున్నను మనదేశమం దింతవరకు మనకు కావలసిన 

యినుము, ఉక్కు తయారగుట లేదు. ఇటీవల మధ్య 

[పదేశమునందు భిల్లాయివద్దను, ఒరిస్సాలో రూయిర్ 

కేలావద్దను, బెంగాలులో దుగాపూరు వద్దను పెద్ద పెద్ద 

యినుము, ఉక్కుక ర్మాగారముల నేర్పరచుటకు [పయ 

త్నములు సాగుచున్నవి. 5, 6, సంవత్సరములలో మనకు 

కావలసినంత యినుము, ఉక్కు ఇచ్చటనే తయారు 

కాగలదని యంచనా వేయబడినది. మన దేశమందు విరి 

విగా దొరకు చాకెటు (Bauxite) నుండి అల్యూ 

మినియం తయారుచేయుటకును, మోన_జ్తెటు మొదలగు 

ఖనిజములనుండి పలువిధముల నుపయోగింవబడు అణు 

శక్తిని తయారు గావించుటకునుగూడ ఏర్పాట్లు జరుగు 

చున్నవి. మనకు కావలసినంత పెటోలియం మనదేశమం 

దింతవరకు దొరకనందున ఈ ఖనిజమున క్రై తీవ పరిశో 

ధనలు జరుగుచున్నవి. అదీగాక యితర దేశములనుండి 

ముడి సెటోలియం తెప్పించి మన దేశమందు బొంబాయి, 

విశాఖపట్టణములవద్ద, దానినుండి చెటోలు, కిరోసిన్ 

మొదలగు నూనెలు, తదితరవస్తువులు తయారుజేయు 

పెద్ద పెద్ద యం|తాగారములు నెలకొల్పబడుచున్న వి. 

ఈ (కింద కొన్ని ముఖ్యఖనిజముల పేర్లు, అవి యెక్క 

వగా నుత త్రియగు దేశముల పేగ్గు ఇవ్వబడినవి. వాటి 

[కింద మన చేశమునందు 1954 వ సంవత్సరమున ఉత్ప శ్తి 

యయిన కొన్ని ము ఖ్యఖనిజములు, వాటి విలువలు 

ఇవ్వబడినవి. 

బొగ్గు :- అమెరికా, జర్మనీ, ఇంగ్లండు, రష్యా. 

పెట్రోలియం :. అమెరికా, రష్యా, వెనుజులా, రుమే 

నియా, ఇరాన్. (జర్మనీ, ఇటలీ, (ఖొన్సు, ఇంగ్లండు, 

జపానుదేశములలో పెటోలియం చాలతక్కువ.) 

ఇనుము :. అమెరికా, రమ్యా, ఇండియా, (ఫొను, 

ఇంగ్లండు, జర్మనీ, బెజిల్ . 

'అల్యూమినియం : ఫల (ఠొన్సు, 

ఇటలీ, ఇండియా. 

అమెరికా హంగరీ, 
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తగరము := మలయా, బొలివియా, డచ్చి యీాస్టు 
కు 

యిండీస్, (అమెరికా, రష్యా, (ఫొన్సు, ఇటలీ, జపాను 

దేశములలో నిది చాల తక్కువ.) 

తుత్తునాగము (21౧0) :. అమెరికా, కెనడా, అ స్ట 

లియా. (|ఫాన్సులో తక్కువ.) 

వర్షజా రేయిజము (|కోమైటు Chromite) రపాం, 

టర్కీ, 'దడీణరొడీషియా. 

మాంగనము (Manganese) ;. రష్యా, 

ఘనా (గోల్లుకోన్టు), దతీణ ఆ(ఫికా, (|ఫాన్సు, జర్మనీ, 

ఇటలీ, జపానులలో తక్కువ.) 

చండాతువృ (టంగ్స్టన్ Tungsten): చైనా, బర్మా, 

మలయా, అమెరికా (రష్యా, జర్మనీ, ఇటలీలలో 

తక్కువ.) 

బంగారము :- దతిణ ఆఫికా, రష్యా, కెనడా, ఆనే) 

లియా, దథఠీణ రొజేషియా (ఇండియాలో తక్కువ.) 

. వెండి := మెక్సికో, అమెరికా, కెనడా, ఆస్టేలియా, 

"పెరూ, (ఇండియాలో తక్కువ, ఇటీవల తుత్తునాగము, 

సీసపు గనులలో కొలదిగా దొరకుచున్నది.) 
పాదరసము (Mercury) ;. స్పెయిను, అమెరికా. 

అ|భకము :- ఇండియా, అమెరికా, రమ్యా, 

మోనజై టు (04000210) ;. ఇండియా, | బెజిల్ . 

వజములు (Diamonds) := గోల్లుకోస్ట్రు (ఘనా, 

బెల్జియన్ కాంగో, దతిణ ఆఫికాః (బెజిల్. 

లిఖిజము ((గ్రాఫైట్ (౮1290144) :. కొరియా, ఆస్టే9 

లియా, జర్మనీ, సిలోన్. 

కిరణాతువు (యురేనియం) := బెల్టియ౯ . కాంగో, 

"కెనడా (కొంత ఆస్టేలియా, అమెరికా గూడ.) 

1954 వ సంవత్సరమున ఇండియాలో నుత్స తియెన 

కొన్ని ముఖ్య ఖనిజములు, సుమారుగా ఆంచనా వేయబడిన 

వాటి' విలువలు:. 

మొత్తము ఇఖనిజముల విలువ (వ టోలియంగాక 

1958 లో రూ. 1,12,78,21,111. 1954 లో 

రూ, 1,02,51,.9 7,252 (ఇంకా కొన్ని ఖనిజము 

లీ కింది పట్టికలో నివ్వబడ లేదు.) 

ఖనిజిము మొత్తము విలువ రూ, 

బొగ్గు 88,880,810 టన్నులు 58,90,92,869 

ణం డయా, 

ఆర్థిక భూగోళళాస్త్రము 

ఖనిజము మొత్తము విలున రూ. 

మాంగనము 1,413,584 19,54,17,452 

అఆ(భకము 102,381 హం,వె. 1.55.91,884 

బంగారము 289,168 జాన్సులు 5,62,06,814 
ఇనుము (ఖనిజము) 1,308,278 టన్నులు 2,88,88,056 
రాగి (ఖనిజము) 342,750 ,, 1,87,22,629 

ఆయో రిజజా రిజము 

(ఇల్మెనైటు) 240,518 =, 79,80.210 
(కోమెటు 45507 2, 18,58,607 

జిప్సం 612,120, శ1.59,8080 
తుత్తునాగము (సంకేండ్రీ 

కృతములు) 8974 =. 10,80,836 
వెండి 165,165 జొన్సులు 6.87,880 

బాశకై టు 74,747 టన్నులు 8,27,185 
వ(జములు 1,995 కారట్లు 1,74,238 

పచ్చలు (Emeralds) 508,180 =, 8,70,406 

బెరైటీస్ 18,702 టన్నులు 2,61,879 

ఓలర్ (రంగుసుద్ద) 15,506 2+ 5,47,189 
పి. వేం, 

ఆర్థికభూగోళళాస్త్రము *_ పరినరములకు సంబం 
ధించి, మానవుని ఆర్థిక చర్యలను గురించి తెలుపు శౌ 

మును ఆర్థిక భూగోళశాసన్త్రమని నిర్వచింపవచ్చును. 

[వతి భౌగోళిక |[పాంతమునందును పరిసర |పకృ్ళతికి 

అనువగునట్లు మానవుని (ప్రవృత్తి మారుచుండును. అనగా 

[పదేశ భేద మునుబట్టి మానవుని ఆవోరము, దుస్తులు, 

వృ త్తి మొదలగునవి (పకృతి కల్పించు అవకాళ ములను 

బట్ట మారుచుండును. 

ఆహారములు, ముడిపదార్థములు, ఆర్థిక ఖనిజములు 

ఆటవిక వస్తువులు, 

ముడిపదార్థముల యొక్క యు యంత్రములచే తయా 

నైన పదార్థములయెక్కయు. పరస్పర వినిమయము 

అంత న్టేశ్రీయ. విదేశీయ వర్తక వ్యాపారములు, 

మున్నగు అంశముల యొక్క పరిశీలన మే ఆర్థిక భూగోళ 

శాస్త్రమందలి ముఖ్యమైన విషయము. 

వె విషయములను ఇంకను సూత్మముగా తెలుపుటకై_ 

భారీవర్మిశమలు, వాటి నరఫరా, 

ఈ కిందివిధముగా అంతర్విభాగము చేయనగును. 
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ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రణాళిక (ఇండియా 

ముఖ్య ఆహారమనియు, సహాశారి ($ubsidiary) ఆవోర 

మనియు ఆహారము శెండువిధములు, గోధుమ, వరి, 

జొన్నలు, రాగులు మున్నగు ఛాన్యముల 

ఉత్ప త్తి, వాటి ఖర్చు మున్నగు విషయములు ముఖ్యా 

పహోరమునకు చెందినవి, చక్కెర, 

ఫలములు, కూరగాయలు మున్నగునవి సపహాకారి ఆవోర 

మునకు చెందినవి. సె రెండు కాక మూడవ విభాగము 

(కింద వచ్చునవి.. తేనీరు, కాఫీ, కోకో, ఓవలటేీను 

మున్నగు పానీయములు. . 

(వత్తి, జనుము, నార. పొగాకు, రబ్బరు, అవి సెనార 

మున్నగునవి ముఖ్యమైన ముడిపదార్ధములు. ఈపంటలు 

పండుటకు అనువగు పరిస్థితులను గూర్చి విమర్శించుట 

కూడ ముఖ్యమైన విషయము. 

ఖనిజపదార్థములును మూడు రకములు - (1) 

ఇనుముతో నంబంధము గల లోపాముయి, 

సజలు, 
జ 

పప్పు దినుసులు, 

ఉదా |= 

ఇనుము, మాంగనము, (2) ఇనుముతో నంబంధము 

లేని భోవాములు, ఉదా :. సీసము, యశదము, రాగి, 

అల్యూమినియము,, తగరము, (కి) మిక్కిలి విలువగల 
లోహము లగు బంగారము, వెండి, ప్లాటినము, 

ఇవిగాక టోలు, బొగ్గు మున్నగు పారి[శామిక 

ఇంధనములు, రాతిఉప్పు, కాల్షియగ౦ధకిత ము, 

రాతినార, అభకము మున్నగు అనేక లోహేతర 

ఖ నిజములుకూడ ఖనిజసంబ త్తియందలి అంతర్విభాగములే, 

స్థూ లదృష్టిచే పరిిశమలు కుటీరపరి[ శమ లనియు 
థి ర్తి 

క ర్మాగారపరి శమ అనియు, యం[తపరి శమ లనియు 

మూడు ఆరగులు, యం|త ములను నడుపుటకు వలసిన 

శ క్యుత్పత్వ్యాధారముల సాధనములను గూర్చిన పరిశీల 
నముకూడ ఆర్థిక భూగోళశ్యాస్త్రము యొక్క ముఖ్య 

విషయములలో నొకటి. అట్టి ఆధారములలో మానవ 
తి ' ma ద, B . | కృపి, జంతు సావోయ్యము,. బి గ్గు, పెట్రోలు, విద్యుత్తు, 

సూర్యళ క్రి, 

రవాణా సౌకర్యములలో రహదారులు, లైలుమార్ష 

ములు, జల వాయుమార్షములును .ళేరును.. ఆర్థిక 

భుూగోళశా(న్ర్రములో, వాణిజ్య మొక [పధానాంశమై 

యున్నది. వివిధ పాంతముల మధ్య జరుగు ఎగుమతి 

దిగుమతి వన్తువులనుగూర్చి తెల్పు విషయ మే వాణిజ్యము. ' 

అణుశక్తి మున్నగునవి లక్కింపషదగినవి. 

వివిధచేశములమధ్య. జరుగు ఎగుమతులనుగూర్చి ఇందు 
చర్చింపబడును, వ్యాపారము కొంత ఏీలువగలదై నను 

ఆర్థిక భూగో ళశా్ర్రమున దానికి (పొముఖ్యము లేదు. 

ఆధునిక ఆర్థిక శాన్రుపళనములో మానవుని వృత్తులు 

ఆధారముగా కనుపడినవి. ఆ వృత్తులు పురాతన వృత్తు 

లనియు, [పథాన వృత్తులనియు, నవా కారి వృత్తులనియు 

మూడు తెరగులు. 

. కాయలు, దుంవలు వరుట, చేపలు పట్టుట, వేటా 

డుట ఇవి పురాతన వృత్తులు. వీటిని ఆధారముగా 

గొనియి పురాతన కాలములో మానవుడు జీవిత సమర 

మును సాగించుచుం డెను, 

మానవుడు తన వరినరములకు అలవాటుపడిన కొలది. 

(పకృతి కనుగుణముగా [ప్రవ ర్తింపనేర్చిన కొలదియు, 

[పధానవృత్తులను స్వీకరించెను. పశువులను పెంచుట, 

కాల[కమమున గనులు (తవ్వుట మున్నగునవి [పథాన 

వృత్తుల కుదావారణమను. 

(పధానవృత్తు లాధారముగా ఏర్పడి వారి శామిక 

విస్టవానంతరము అభివృద్ధిలోనికి వచ్చిన వృత్తులు సవా: 

కారివృత్తు లనబడును. ఉదా :; రవాణాలు, వాణిజ్యము 

మున్నగునవి. . 

(వతిప్రాంతమునందును. ఈ వృత్తులలోగల వైవిధ్య 
మును, మనుష్యుడు చేయు కృషికి పకృ్ళతినుండి కలుగు 

ఫలితములును పరిశీలింపబడి, మానవుని పరినఠములకును, 

ఆతడవలంబించు వృ త్తికిని సమన్వయము కర్చింపబడు 

చున్నది, 

వివిధ భౌగోళిక [పాంతములలో మానవు లెట్లు జీవించు 

చున్నారో, ఎట్లు సంచరించుచున్నారో, ఎట్లు తమ తేమ 

మును సాధించుకొనుచున్నారో వివరించు భూగోళశొ,న్త 

భాగమును ఆర్థిక భూగోళము అందురు. ఇది ఆర్థికావసర 

ములమీదను, వాటిని సాధించు పద్ధతుల మీదను (వాధాన్య 

మును (పసర్సింప చేయును. | 

. . . వి. యన్; చ. 

ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రణాళిక (ఇండియా) :- 

భారత దేశపు [పణాళికా, విధానము (సజాస్వామ్య 

దృక్పథము కలిగియుండవలె' ననువిషయము ఎల్లరిచే, 

ఆ మోదింపబడినది. . (పజల యొక్క ఆర్థిక వసతులను, 
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(పతివ్య క్తి కివచ్చు స్వల్చ ఆదాయమును మనము పరిగణింప 

వలసియున్న ది. ఉద్యోగావకాశములను సచింపొందించు 

టతోపాటు, ఉత్ప త్తిని అధిక ముచేయురితిని వ్యవసాయ 

(ప్రణాళికలను తయారుచేసికొనుట మన ఆశయము 

కావలసియున్నది. మనకుగల "పెట్టుబడి అవ కాళశములు 

బహుపరిమిత్రములు అను విషయము వాస్తవమే. విదేశ 

నా ణములను మారక్ష ముద్యార సం పాదించుటకుగాను 

ఎగుమతులను ఎక్కువచేయురీతిని వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని 
జంపొందించుటకు మనము [పయత్నింపవలసియున్నది. 

మొరటి పంచవర్హ (ప్రణాళికా కాలమున మనము ఉత్ప 

త్తిని నఎంపొందించుకొని సామ్యవాద వ్యవస్థా నిర్మాణ 

మార్గమును సుగమము చేసితిమి. భారతదేశపు [పణాళికా 

రచనా విధానము లీ6 కోట్లమంది (పజల భవిష్యత్తుకు 

తద్వారా కొంతవరకు ఇతరదేశముల భవిష్యత్తుకు 

సంబంధించిన మహోజ్వల విషయము. (పణాళికా 
నిర్మాణములో ఒకే దృక్పుథమును ఒకేమాదిరి పద్ధతులను 

అనుసరించుట ఆవశ్యకము. మనము  అనుసరించెడు 

[పజల _ పురోగమనమునకు తోడ్చడవలసి 

యున్నది. ఆపురోగమనము నిరంతరమైనది. అందులకు 
చెక్కు [ప్రణాళికలు ఆవళ్యకములు. సాంకేతిక విషయ 

ములలో చెప్పుకొనదగిన అభివృద్ధిని సాధించని యెడల 

మనము ఈ 20వ శతాబ్దిలో మన గమ్యస్థానముచేర 

జాలము. మనకు విశిష్టమైన ఆశయములు నిర్దవ్నమెన 

సిద్రాంతములు ఉన్నవి. సాంశేతిక విషయములలో 

అధిక మైన పురోభివృద్ధి కలిగినది. కావున మనము 

(ప్రణాళికా రచనను గురించి యోచించుచున్నాము. మన 

సాం శేతి కాభివృద్ధిని గూర్చి యోచించవలసియున్నది. 

[పథమ పంచవర్ష [ప్రణాళిక ఎన్నో సత్ఫలితములను 

సమకూర్చినది. మన జాతీయాదాయము రు. 10,800 

కోట్లు. ద్వితీయ పంచవర్ష [పణాళికాకాలము ముగియు 

సరికి అది రు. 18,480 కోట్లు కాగలదని ఆళింపబడు 

చున్నది. కావున సగటున వ్యక్తిగత ఆదాయము 281 

రూపాయలనుండి కి 81 రూపాయలకు పొచ్చవలని 

యున్నది. తృతీయ వంచవర్ష (ప్రణాళికద్వార యిది 

రు. 896 కును, చతుర్ధ పంచవర్ష (ప్రణాళిక ద్వార 

రు. 496 కును పాచ్చవలని యున్నది. పంచమ 

(ప్రణాళిక 
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(పణాళికయందు అనగా 1976 నాటికిది రు 54ఉ6 

కాగలదు, 

మనము తయారుచేయు [(వణాళకయందు మార్చు 

లకు వీలుండవ లెను. మనము ఆకించెడు [వమాణములలో 

మాత్రము అనిల్టెష్టత యుండ రాదు. వ్యవసాయమే మన 

(పజల ముఖ్యవృ త్తి. కావున వ్యవసాయ (పణాళిక 

యనగా మనమాళిం చెడు ఆహారోత్పత్తి (పమాణమున కె 

[ప్రణాళిక తయారుశేయుటయే కాగలదు. ఆవోరోత్ప త్తిని 
మనము నూటికి 80 నుండి 40 వంతులవరకు హౌచ్చిం 

చుట ఆవశ్యకము, [పణాళిశా కాలములోనే మన జన 

సంఖ్యయు పెరుగుచుండును. రాబోవు 20 సంవత్సర 
ములలో మనదేశవు జనసంఖ్య నుమారు 50 కోట్లు 

కాగలదు. జనసంఖ్య అభివృద్ధి, సంఘములోని నేటి 

ఆదాయములలో పెట్టుబడి వెచ్చింపబడిన భాగము, 

ఆ వెట్టుబడిసె అధికోత్స త్తి రూపమున లభించిన 

(పతిఫలము' అను వీవయములసె మన ఆర్థి కాభివృద్ధి 

ఆధారపడును. ఎంత నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టబడినది 

అనునది చాల ముఖ్యవిషయము. ఆర్థిక ముగా వెనుక 

బడియున్న దేశములలో అట్టిది స్యల్పముగా నుండక 

తప్పదు. వ్యక్షిగతకృషికి మన మెల్లవిషయములు 

వదలివేయ జాలము. ఆర్టికముగా వెనుకబడియున్న దేళ 

ములలో [పణాళికానునరణము ఆవశ్యకము. కేవలము 

మనకు అధికముగా ఆహోరము కావలసియుండుట 

మా|త మే మన వ్యవసాయాభివృద్ధికి కారణముగాదు, 

ఆవోరమును ఎగుమతి చేసి, మనకు కావలసిన వస్తు 

సంచయమును దిగుమతి చేసికొనుటకు గూడ వ్యవ 

సాయాభివృద్ధి ఆవశ్యకము. విదేశ మారక (ద్రవ్యము 

మనదేశమునకు అత్యావశ్యకము. వస్తువులను ఎగుమతి 
చేయు శక్తి లేనియెడల మన ఆర్థిక పతనము అనివార్యము 

కాగలదు. మన వ్యావసాయక పునాదులను గట్టిచేసికొనని 

యెడల మన ఆర్థిక వ్యవస్థ నుస్టిరము కాజాలదు, 

కావున వ్యవసా యోత్చ క్తి ఆవశ్యకము, కావున దానిని 

నూటికి 80-40 పాళ్ళవరకు హౌచ్చింపవలెను. నేడు 

[ప్రపంచమున వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మిగుల తక్కువలో 

నున్నది. మన ఉప జలాధారములను వృద్ధిచేసి కొని, ె ద్ద 

వానినుండీ పూ ర్తిలాభములను పొందిన యెడల అట్టిది . 



ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రణాళిక (ఇండియా) 

మనకు అసాధ్యము శాజాలదు. నేడు మన జనసంఖ్య 

86 కోట్లు. జనసంఖ్య "ఫిరిగినకొలదియు మనకు ఆవశ్య 

కము కాగలి ఉత్పత్తి (పమాణము ఈదిగువను సూచింవ 

బడినది;- 

కావలసిన వ్యవ అభివృది ఆశయ 

జిన సంఖ్య _ 
సంవత్సరము వ సాయోత్పతి (ప్రమాణము 

| లక్షలల్ లక్షలలో ! లక్ష్షలటన్ను లలో 

1961 | 4100 850 150 

1971 4600 960 260 

1981 5200 1080 880 

. వజల అవసరములు తీర్చుటకై_ మనము ఉత్పత్తిని 

1981 8 నూటికి 80.40 వంతులు పొచ్చింపవలసియున్నది. 

మన జలా ధార [ప్రణాళిక లన్నియు పూ రి యైనపుడు 

మన వ్యవసా యాత త్తి 86 లతల టన్నులు మాత్రమే 

సెరుగగలదు. ఈనాటికొరతలు తీర్చుటకు 150 లల 

టన్నులు కావలసి యుండును. సెరుగుదలలోనున్న మన 

జనాభాకుగల ఆవోర వనతులు మిగుల 

నున్నవి. ఉత్ప త్తిశ క్కి సామర్థ్యములు తక్కువయగుటచే 

వారు. జాతీయాదాయాభి వృద్ధికి చేదోడు ఇయ్య గల 

వయస్సులో నే అకాలమరణమునకు గురియగుచున్నారు. 

_వ్యవనాయాఖభీవృద్ధి (ప్రణాళిక సామ్యవాద వ్యవన్థాను 

గుణ్యము కావలసియున్నదను విషయము య ఛార్భము, 

సహజ సంపదలను భూ వినియోగ మును గూర్చి సరియగు 

రీతిని (పణాళికలు చేసికొన వలయునని దీని అర్థము, 

వ్యవసాయము అందరకు పనీ కల్పింపజాలదు. ఆర్జీక ముగ 

ఉన్నత స్థితిలోనున్న చేళములలోగూడ అదనపు జనాభాను 

చేతిపనులలోను, చిన్నపరిశమలలోను నియోగించు 

చున్నారు. ద్వితీయ పంచవర్ష (ప్రణాళికయందు చిన్న 

పరిిశమలకు, కుటీరపరి శమలకు (పొముఖ్యము. ఇచ్చుటకు 

ఇదియే కారణము. ఉత్ప త్తి పెరుగుదల, జాతీయాదా 

యము హౌచ్చుట, [పజల జీవన |పమాణాభివృద్ధి యిందు 

మూలమున సాధింపబడగలవు. జనసం ఖ్యను పరిమితము 

చేయనియెడల ఈ బేశము' అభివృద్ది ఫొందజాలదు, 

అస్థిర మైన మన ఆర్థిక సాంఘిక వ్యవస్థ వె జన 

సంఖ్య ారుగుదల ఫలితములు అనునపి మున్ముందు 

మనల నెదుర్కొనబోవు ముఖ్య సమస్యలలో నొకటి. 

తక్కువలో. 

(ప్రణాళి కానుబంధ మైన నిర్దుష్ట విధానముతో ఈ సమన్యను 

అనుబంధించవ లను. ఇందులో గల సాధక బాధకములు 

సుస్పష్టము లే. కాని మనదేశపు భవివ్యత్తునుగూర్ని ధైర్య 

ముగ (ప్రణాళికలు వేయవలెను. వ్యవసాయ మేగాక 

యితర వృత్తులనుగూడ వృద్ధి చేయ నిఎడల మనము (పజల 

అవసరములను తీర్చుట మిగుల కష్టము కాగలదు. భూ 

వనతులను ఖండోపఖండములుగ .విభజించుట, ముక్క 

చెక్కులు చేయుట, భూ యాజమాన్యము, గృవాపరి (శ్ర 

మల అభివృద్ది మనము వపరివ్కురింపవలసిన ఇతర సమ 

స్యలు. ఖండోపఖండములుగను, ముక్కచెక్కలుగను, 

భూ విభజనము, భూ యాజమాన్యము విషయములలో 

త్రీ వములగు భూ సంస్క్రరణము లిదివర కే పౌదరాబాదు 

మున్నగు వివిధ రాష్ట్రిములందు (ప్రవేశ పెట్టబడినవి, 

ర తుకు సమంజసమైన (పతిఫలము లభించురీతిని భూ 

వనతుల పరిమాణమును నిర్లయింపవలసి యున్నది. నేటి 

మన (పత్యేక పరిస్థితులను దృష్టియం దుంచుకొని భూ 

వసతుల గరిష్ట [ప్రమాణము (Maximum Holding) ను 

నిర్ణయించవ లెను. కాని తన్మూలమున వ్యవసాయోత్స శ్తి 

కెట్టి ఆటంకము కలుగకుండునట్లు చూడ వలసీయున్నది. 

ఆ [పమాణము అత్యధిక ము గాని, అత్యల్పము గాని 

కారాదు. ైతుకు భూమీని దున్నుకొనుటకు రవణ 

యివ్వవ లెను. వ్యవసాయ సహా కార సంస్థల నిర్మాణము. 

మన అంతిమ ఆశయము కావలెను. జపాన్ పద్ధతిని వరి 

సాగుచేయుటవంబి నూతన ఉత్ప త్తి విధానములను 

అనుసరించవ లెను. భారత. వ్యవసాయము బుతుపవన 

ములతో జూదమాడుటవంటిది. కావున -ర_ తులకు ఉప 

వృత్తులు కల్పించుటకై. గృహపర్మిశమలను (ప్రోత్సహించ 

వలెను. 

వెనుకబడియున్న అర్థిక వ్యవస్థలో కుటీర పర్శిశమా 

(ప్రణాళికలు :- ద్వితీయ పంచవర్ష | పణాళిక వంకకు ఉద్య 

మించుచున్న మనయొక్క భుజములవై గల బాధ్యత 

అపారమైనది. అది [పజలెల్లరి యొక్క నం శేమమును 

పరిగణింపవలసి యుండును. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి 

చెందని అర్థిక వ్యవస్థ. సంపదలు, మనుమ్యళ క్త మనకు 

అపారముగా గలదు. అయితే అవి ఇంతవరకు స్మకమ 

ముగా ' వినియోగించుకొనబడలేదు. జీవన ప్రమాణము 
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పాచ్చుచెయుటకు [పయత్నించుట అవసరము. పౌరు 

లెల్లరు ఆర్థి కాభ్యుదయ కార్య|కమములో [పముఖపాత 

వపాంపజా లెడు ఆర్థిక వ్యవస్థని ర్యాణమునకు మనము 

[పయత్నించవలను. న్వల్బ సగటు ఆదాయము, [పాము 

ఖ్యముగా వ్యవసాయా ధార మైన ఆర్థిక వ్యవస్థ, అధిక 

ముగా సపెరిగిపోయెడు జనసంఖ్య, అధిక మెన చామాపా 

జననమర ణాలు, భారీపరి|శమలు లేమి _ ఇవి వెనుకబడి 

యున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కొన్ని లఅకణనులు. జన 

సంఖ్య పెరుగుదలను ఆపుచెసెడుచర్యలు, సంపదలను 

వినియోగంచుటకు సాం కేతిక నైపుణ్యము అత్యవసర 

విషయములు, జలవిద్యుచ్చ క్తి యంత్రముల స్థాపనకు, 

నిర్మాణమునకు, వ్యవసాయములో 

యంత విధానములు (వ వేళ పెట్టుటకు అభివృద్ధిచెందిన 

"దేశములు వెనుకబడిన దేశములకు తోడ్పాటు నియ్య 

వలెను. దురద్భష్టవశమున హాద్దుపద్దులు లేక పెరిగి 

పోయెడు జనసంఖ్య ఆరి కాఖి వృద్ధికి ఒక పెద్ద అడ్డంకి 

యెనది. బహుముఖా భివృద్దినీ సాధించుటకు కాలవ్యవధి, 

పాశ్చాత్య చేశములవారి తోడ్పాటు అవసరము. కావున 

న్యల్ప కాలములో నే సత్భలిత ముల వీంరుజాూ లెడు ఉపాయ 

ములను మనము అన్వేషించవలనియున్నది. మానవుల 

అనుదిన జీవితమును సుఖ|పద ముచేయుట యనే మహో 

[పయత్న ములో మనము నిమగ్నులమె యున్నాము, 

నిరుద్యోగముకన్నను చాలినంత పనిలేకపోవుట భారత 

దేశమును, ఆసియాయందలి ఇతరచేశాలను పీడించుచున్న 

గడ్డు వ్యారి. జీవన ప్రమాణాలు బహుతకుు వగా నుండుట 

కిదియే పాతువు. జనసంఖ్య పెరిగిపోవుటవలన వ్యవ 

సాయములో నిమగ్నులయినవారినంఖ్య సాగులోనున్న 

భూవి స్తీర్ణ మునుబట్టి ఉండవలసినదానికం కును అధిక ముగా 

నున్నది. దుష్టములయిన భూయాజమాన్య విధానములు, 

సామర్థ్యరహితములై న వ్యవసాయపద్ధ తులు, మిగుల 

చిన్నవైన వ్యక్తిగత భూవసతులు జీవితముపట్ల అనాది 

సిద్ధమెన అవకత వకదృక్పథ ము-- ఈ సమస్యను మీగుల 

క్షి 'ష్టతరము చేయుచున్నవి. జనసంఖ్య వ ల్తిడిని తగ్గించుట 

అవసరము. వ్యవసాయ కూలీలసంఖ్య "ఉద్యోగావకాళ 

ములను మించి 'వెరిగిపోవుచున్నది. మన వ్యవసాయము 

బుతుపవనములతో జూదము కావున చాలినంతపనిలే 
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నది, పర్మిశమలు నెలకెలు౫ట 
(ow 

"9 సబ నుండి పట్టణములకు మార్చు కేయగ 3 

ందకుండుటచే, అందులకు 

అత్యావశ్యములై న ఆర్థిక వసతులు _సముకూకకున్నలి, 

భారత డేళ మునందు ఇంతవరకు ఆం 

వంటి వవ భాయ 

నిర్మాణము శ్లీఘ ముగ వృద్ధిపొ 

TE 3 
టై (అ 

పదతులను ప్రవేక వెటయు, వానిని 'కక్వారా వది 
థి దు యా 

జీవన పమాణమును పెంచవచ్చును. అవి [గామసీమలం టె 

కలవు. కావున వానిద్వార రై శతులయొక్క పెక్కు 

అవసరములను తీర్చవచ్చును. అవి నేటికిని సెక్కు మందికి 

జీవసాధారములుగ నున్నవి. భారతదేశ మునందు 2 కోట్ల 

మంది చిన్న పరిశ్రమలలో, కుటీరపరి|శమలలో పనిచేయు 

చున్నారు. కావున వానీని వృద్ధి చేయుట సమంజసమైన 

విషయము. - చేనేత పరిశమచ్వార దేశమున తయారగు 

బట్టలో నాల్గవ వంతు ఉత్ప త్రి యగుచున్నది. సింహళ 
౬ a నా 

ములో ఇట్టి పరిశ్రమలు (చిన్నపర్శిశమలు, కుటీర పరి|శ్ర 

మలు) మొత్తము జనసంఖ్యలో పదవ వంతుకు పని 

కల్పెంచుచున్నవి. దీనినిబట్టి జనసంఖ్యలో వెక్కుమందికి 

వనికల్పించి, వ్యవసాయమ్మువై నాధారవడిన జనుల 

జీవన [ప్రమాణము యొక్క పెంపుదలకు దోహద మివ్వ 

జాలునను విషయము స్పష్ట మైనది. భారీవరి|శ్రమల పోటీ 

వలన పతనమునకు గురియైన ఈ పరిశ్రమలలో నవీన 

పద్దతులను |ప్రచేశ పెట్టి, వాటికి నూతన శక్తి సౌష్టవము 
ధి కు ఎజి త్తే 

లను చేకూర్చవ లెను. 

గృవహాపరి[శమలు, చిన్నవరి[ళమలు ఆవళ్యకములా ? 

యని తర్జనభర్జనలు చేయవలసినకాలము గతించినది. 

వానికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యధిక [ప్రాధాన్య మున్నది. 

' చవానీవలన తయారగు వస్తుసంచయ ము పాచ్చుకాగలదు. 

సెట్టుబిడి "పెట్టుటకు మనకుగల శక్తి 

మనకు అపార మనుష్యశ క్షి సంపద గలదు. థార పర్షిశ 

మలు వృద్ధిపొందరాదని ఎవరి అభిమతమును కాదు. కాని 

నేటి పరిస్థితులలో గృహపర్శికమలు, చిన్న పరి|క్రమలు 

మాత మే ఉత్ప ర్తిని వెంచుటలోను, (పజావసరములను 

తీర్చుటలోను స్వల్పకాల సతృ్ఫలితముల నియ్యగలవు. 

స్వల్ప మై మనది. కాని 



ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రణాళిక (ఇండియా) 

కర్భకారుల ఉత్పత్తి పద్ధతులను అభివృద్ధిచేసిన యెడల 

వారు చేయు వస్తూత్పత్తి యొంతయో అధికము 

కాగలదు. ఇంతటి శిదీత మనుష్యళక్తి విలువ నుపే 

కించుట్క వస్తువులను, సంపదలను వ్యర్థము చేయుట 

మా(తమే కాగలదు. చిన్నపరిశమలద్వారాను, కుటీర 

పర్మిశమలచ్వారఠాను ఉత్ప త్తి చేయువారిని అశ్రద్ధ చేయుట 

అవాంఛనీయ మైన చర్య కాగలదు. ఈ పరిశ్రమలలో 

నిమగ్నమైన ఆధికసంఖ్యలో నున్న జనులను అందుండి 

తొలగింపజాలము, వ్యవసాయ దారులకు ఉపవృత్తుల 

యొక్క ఆవళ్యకతయు అంతటి (పా ధాన్యముగల 

విషయ మే. గృహ పరి|శ్రమలను, చిన్న పరిశ్రమలను 

నిర్హక్యుముచేసి కేవలము భారీపర్మిశమలను మాత్రమే 

[పోత్సహించు విధానమువలన అప ధానసంఖ్య గల ఒక 

వర్గమువారి జీవన పమాణము "పెరుగుటకు దోహదము 

కలుగుటయు, వ్యవసాయమువె నాధారపడిన తక్కిన 

వారిని చార్మి ద్య ముపాలుచేయుటయు కాగలదు. జన 

సంఖ్యలో నూటికి 70 మంది [గామసీమలందు నివసించు 

చున్నారు. [గామనీమలందలి అదనపు జనాభాకు జీవ 

నోపాధి చూపించవ లెను. జనసంఖ్యలోని అన్ని వర్గములకు 

పనిచూపించుటయే భారత దేశార్థి కాభ్యుదయ సమన్య 

యొక్క కీలకము. మనదేశములోని జనులలో అధిక 

సంఖ్యాకులు [గామనివాసులగుట, వారి [పథాన జీవనో 

పాధి వ్యవసాయమే యగుట, చాలినంతపని 

లేకుండుట వా స్తవ విషయములు, ఈ పరిస్థితులనుండియే 

కుటీర పరిశ్రమల ఆవశ్యకత ఉద్భవించుచున్నది. ఈ 

పరిస్థితులనుండి సంభవించిన రుగ్మత కే ఈ పర్మిశమలు 

దివ్య జె నధములు. 

కుటీర పరి|శ్రమలు “సెక్కుమందికి పని కల్పించి, 

సంపదను నృష్టించుటతోపాటు అది విస్తృతముగా 
విభజనయగుటకు "దోహద మివ్వగలవు. అసమర్భ్థుడగు 

కార్మికుని సృష్టి స్వల్పమే కావచ్చును. కాని శరీర సౌష్ట 

వము కలవారందరికి పనికల్గించుట యనునది మనముందు 

గల సమస్య. (ప్రజలకు స్వగృహములందే పని కల్గించుట 
చిన్న పరిశ్రమలయందలి విశిష్టమైన సౌకర్యము. చిన్న 
పర్మిశమలలోను కుటీర పరిశ్రమలందును కూడ సాం శేతిక 
విధానములను వృద్ధిచేసి, ([గామసీమలు కలకలలాడునట్లు 

వారికి 
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చేయవచ్చును. నేడు జనసంఖ్యతో పోల్చిన పెట్టుబడి 

అవకాశములు తక్కువగా నున్నవను విషయమును 

మనము విన్మరింపకుందుముగాక, పెట్టుబడి అవకాశము 

లును మిగుల మందముగా వృద్ధియగుచున్న వి. తాత్విక 

చర్చలవలన ఈ సమన్యలు పరిష్కారము కావు. పెట్టు 

బడి కొదువగ నున్న ప్పుడు ముడి సరకులను సంపదలను 

సమంజసమగురీతిని వినియోగించుటకు వీలుకాదు. ఒక 

మొత్తమును చిన్న పరిశమలకు గృహపరి శమలకు 

పెట్టుబడిగా వినియోగించిన యొుడల అందుమూలమున 

ఎక్కువ పరిశమా విభిన్నత్వము, పర్మిశమావిశేందీ 
కరణము, మరియు తొందరలో నత్ఫలితములు 

(పాప్తించగలవు. 

మన ఆర్థిక సమన్యను గహించినవారికి జనసంఖ్య 

సమన్యను గూర్చియు, సంతాన నిరోధమును, పద్ధతుల 
గూర్చియు తాత్త్విక చర్చలవలన నిది పరిస్ట రింపబడదను 

విషయము సుస్పష్టమే. దేశమున బహుళనంఖ్యలోగల 
(ప్రజలకు పని కల్పించనలెనన్ను వా స్త వికదృష్టితో | పణాళ 

కలు తయారు చేయుటయే యిందులకు పరిష్కార 
మార్గము. ద్వితీయ పంచవర్ష ప్రణాళికలో చిన్న 
పరి|శమలకు, గృహపరిశమలకు [పాముఖ్యము ఇవ్వ 

బడిన కారణమిదియే. జపాను. స్విట్టర్ణండు చేశములం దీ 
పరి శమలు అద్భుత ముగ వృద్దియగుటకు కారణము 

వానికై జాగరూకతతో [పణాళికవేసి (శ్రద్ధతో తదను 

గుణ్యముగ వృద్ధిచేయుట యే. భారత దేశమున గూడ 

వానినశ్లు వృద్ధిచేసి తద్వారా కై తుల పరిస్థితిలో మార్చు 
కల్లించుట అసాధ్యమగు విషయముగాదు. 

చిన్న పరిశ్రమలను గృహపరిశమలను గురించి 

(పణాళికలు వేయుట ఇటీవలి విషయము. మన అర్థిక 

వేత్తలలో పెక్కు మందికి వీనిలో ఇటీవలి వరకు 
నమ్మకము లేదు. 

గత ర పంవతగ్సిరములలో కుటీరపరిశమాభివృద్దికి 
పాదాబాదు (పభుత్వము మిగుల నిర్దుష్టమైన చర్యలను 

తీసికొనినది. పారి|శామిక సనవాకారసంభఘముల సమాఖ్య 

వీని ఉత్ప త్రికి ధనసవాయము, వికయ సదుపాయములు 

కల్గించుచున్నది. (పభుత్వ వాణిజ్య పరిశమలశాఖ ఉత్పత్తి 

విధానముల వృద్ధిపొందించుటకు రిక్షణ కేం[దముల 



నేర్చాటుచేయుటయేగాక సాం శేతిక (ప్రవీణ వ్యక్తులలో 

నిరుద్యోగ నిర్మూలనశై సపహకారకృపి. శేంద్రముల 

స్థాపనకుద్యమించినది. (గామసీమలలో పరిశ్రమల నెల 

కొల్పు [పణాళికలో (గామీణ కర్మకారుల సహకారము 

పొందుటశై_ విద్యుచ్చక్తితో నడుపబడు యంత్రముల 

వినియోగించు (గామీణ కర్మ-కారులకు తరిఫీదు ఇచ్చు 

చున్నది. అనేక జల[పణాళికల మూలమున వివిధ| పాంత 

ములకు విద్యుచ్చక్తి సరఫరా కానున్నది. చిన్న పరిక మ 

లను, గృహాపరి|శమలను నవీనపద్ధతులు అవలంబించునట్లు 

చేయుట కిది అపూర్వతరుణము. 

వ్యవసాయాభివృద్ధికి (పణాళిక వేయుటలో అనుసరించ 

వలసిన (పధానసూ | తములు వున నూచింపబడినవి. పర 

సమన్వయము, ఐక్యతగల (ప్రణాళిక మనకు 

కావలసి యున్నది. మున్ముందు సెక్కు. సంవత్సరముల 

వరకు వ్యవసాయము మన్మప్రజల [పథాన జీవనోపాధియె 

యుండుట తప్పదు. ఈనాడు అది లాభసాటికాని పరి 

(శమ, అట్లుగాక అది రైతుకు గిట్టుబాటుగా నుండుటకు 

చర్యలు తీసికొనవలెను. వ్యవసాయమునుగూడ మన 

"మొక పరిశమగానే పరిగణించిననాడే అది సాధ్యమగును. 

ఆర్. వి. రా. 

ఆర్యభటుడు :- భారతీయ జ్యోతిళ్ళాన్త్రములో 

ఆర్ష సిద్ధాంతముల తరువాత శాస్త్రీయ సిధ్ధాంత (గంథ 

ములను రచించిన వారిలో ఆర్యభటుడు మొదటివాడుగ 

చెప్పబడు చున్నాడు. ఇతడు (క్రీ. శ. 416 లో జన్మించి 

నట్లు తన [గంథములోని ఈ శ్లోకమువలన . తెలియ 

గలదు. 

శే. షష్ట్యద్దానాం షష్టి ర్యదా 

వ్యతీతా (శ్ర్రుయ శృ యుగపాచాః 

స్పర 

ఇ 

(త్యధికా వింశతి రబ్రా స్త యా 

దేహా మమ జన్మనో ఒరీళతాః 

(కాల్మకియాపాదము 10) 

అనగా ఈ వె వస్వత మన్వంతరములో మూడు యుగ 

పాదములగు కృత, (తేతా, చ్యాపరములును, నాలుగవ 

పాదమగు కలిలో 60౫ 60(= 8600) సంవతరములు 

తన (గంఖథారంభము నాటికి గడచినవనియు, అప్పటికి 

తనకు ఇరువదిమూడు సంవత్సరములు నిండినవనియు 
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అర్థము. దీనినిబట్టి అతడు శా. శ. 896 (కీ. శ, ఉ'/6) 

లో జన్మించి శా. శ. 481 (కి, శ, £99) లో తన 

[గంథమును రచించెనని స్పష్టము. గణితపాదములోని 

(పథమ సూ[తమునందలి కునుమపురే? అను వదమును 

బట్టి ఈతడు పాటలిపుత్ర మునకు సంబంధించిన వాడని 

విదితము. 

ఇతడు రచించిన [గంథము “ఆర్యభటీయ” మని 

వ్యవహారింపబడుచున్నది. ఇది భారత దేశమందలి మొట్ట 

మొదటి అనార్షమగు జ్యోతిశ్శాస్త్ర గంథము. తన 

[గంథ మునకు మూలభూత మైన (పాచీన పరిజ్ఞానమును 

గూర్చి ఆర్యభ టుడిట్లు చెప్పును. 

ఖో, సదసజ్ జ్ఞున సము[దా 

త్సముద్ద్భతం దేవతా |ప్రసాచేన, 

సజ్ జ్ఞానో త్తమ రత్నం 
మయా నిమగ్నం స్వమతినా వా. 

ఈ శ్లోకమునుబట్టి ఆర్యభటుడు తవనాటికి వాడుకలో 

నున్న బహుళ జ్యోతిశ్శాస్త్ర సంపదాయములను తన 

బుద్ధి విశేషముచే పరిశీలించి వాటియందలి దోషములను 

పరిహారించుచు యళఛార్థమగు ఖగోళ సిద్ధాంత ములను 

రచించెనని తెలియుచున్నది. జ్యోతిళ్ళాస్త్ర నిర్ణయములు 

[ప్రయోగ పూర్వక పరిశోధనములతోనే సాధ్యవడునవి 

యగుటచే అతడట్టి పరిశోధనలను సలిపియే శా(స్త్రీయము 

లగు సిద్ధాంత ఫలితములను పొందగలిగెనని విదితమగు 

చున్నది. అతడు తన [గంథములో పరిళోధన ఫలితములను 

సూత పాయముగా చెప్పియున్నను అంచుకు [పథాన 

అంగమగు గణితమును (పత్యేకించి చెప్పెమ. ఈవిషయ 

మతని స్వతం[త పరిశోధనముల [పాము ఖ్య మును 

వెల్లడించును. పాండురంగస్వామి. లాట దేవుడు, 

నిశ్శంకుడు, మొదటి భా స్మరుడు మొదలుగాగల 

శిష్యులు పెక్కురు ఇతని యొద్ద పరిశోధనాత్మక శాస్త్రము 

నభ్యసించినట్టు [పతీతికలదు. ఈ [గంథములో చెప్పబడిన 

ఖగోళ స్థిరాంకముల తులనాత్మక పరిశీలనమును బట్టి 

'ఆర్యభటీయము స్వతంత్ర గ్రంథ మే అని స్పష్టమగుచున్నది. 

మరియు భారతీయ జ్యోతిశ్నాన్త్రము [గీకు సం్యపడా 

యము యొక్క అనుకరణమను పాశ్చాత్య విమర్శకుల 

వాదము అపా స్తమగుచున్న ది. ఆర్యభ టుడు తన సరీ 



ఆర్యభటుడు 

శోధన ఫలితములతో, న్వ|ప్రతిభా విశేషమునుబట్టి |పొచీన 
సీద్దాంతములను నంసన్కరించుచు స్వతం[త (గంథమునే 

రచించెనని పండితలోక విశ్వాసము. 

ఆర్యభ టీయములో గణితపాద ము, కాల[ క్రియా 

పాదము, గోళపాదము అమ మూడు భాగములుకలవు. 

వీటిలో వరునగా ల8, 25, 50 సూతములును, 
(గంథాదియందు 18 గీతీనూతములును మొత్తము 

121 సూత్రములు ఆ ర్యా వృ త్తములలో గలవు. 

ఈ [గంథ మునకు సూర్యదేవయజ్వ (1294), పరమెళ్వ 

రాచార్య (1 480), నీలకంఠసోమనుత్య (1550) అను 

వారలు సం్య్రపదాయసిద్ధ ములగు (వామాణిక వ్యాఖ్య 

లను రచించిరి. కొందరు ఆధునిక వ్యాఖ్యాతలు కూడ 

కలరు. వారిలో కొటికలపూడి కోదండ రామ సిద్ధాంతి 

(1870) నుధాతరంగ మను వ్యాఖ్యను తెలుగులో 

రచించెను. ఇది అము[దితము. పాశ్చాత్యుల ఆంగ్లాను 

వాదములు కూడ కొన్నికలవు, 

విషయ పరిశీలనము :'గీతీసూత్రములు := ఇవి |గంథాది . 

యందు ఉపోర్హాతరూపమున జ్యోతిశ్శాస్త్ర మునకు ఉప 

యుక్త ములగు కొన్ని స్థిరాంక ములను వివరించుచున్న వి, 

"వీటిలో నొకటి పెద్దసంఖ్యలను తెలుపువీధమును గూర్చిన 

పరిభాష. అది ఇట్లుండును : వర్ల కమములోని క కారాది 

మకార పర్యంతము గల 25 వర్గాక రములు, ఒకట్లు, 

వందలు, పదివేలు, పదిలక్షలు మొదలగు జేసి స్థానముల 

లోని సంఖ్యలను, యశకారాది హాకారవర్యంతము గల 

అవర్హాక్ష రములు పదులు, వేలు, లతలు మున్నగు నరి 

స్థానములలోని సంఖ్యలను తెలుపును. 'యి కారము 

(పత్యేక ముగా “జాయ అని ముప్పదికి సమముగా 

(జ+మకార్+25=80) నిర్లేశింపబడెను. కాని ఒక 

స్థానములో శెండుస్థానములు గల మువ్నదిని ఇముడ్చుట 

అర్థరహితము గనుక “యి కారము సరి స్థానములలో 

లీకు సమము. అశ్లే ర=4, లకార్, వార, శ=?, 

షజరి, సజల ఈ వర్గ, అవర్ష అతరములకు అనుబద్ధ 

ముల యుండు అ, ఇ, ఉబ్బు 9 మున్నగు అచ్చులు, 

ఆ వాల్లు ఎన్నవ చేసి లేక సరి స్థానములోని సంఖ్య కై. 
 వాడబడెనో తెలుపును. ఉదా: ఖ్యుఘృవా ఉ,82,00,00 

(ఖ్ =2, య్= శి), ఇవి మూడవ అచ్చు అగు ఉకార 

ముతో నున్నవి గనుక ఇవి మూడవ బేసి సరిస్థానములలోని 

సంఖ్యలగును. అను కృములు శూన్యములు, ఘీ కాశ బేసిస్థాన 

ములో ఇది నాలుగవ అచ్చు అగు “బుితో కలిసియున్నది. 

కనుక ఆ బేసి స్థానములోని విలువకలదియగును. అశ్లే 

చ య గ్విజుళు ఛు = 57,75,898,896 

= 15,82,28,1715,00 

(గీతీ నూ. 2) 

అను వచనమును ఈ 

జీశిబుఫ్టృ ల్లా 

అంకానాం వామతో గతిః 

గణనయందు గమనింసవలెను. 

ఇట్టి గణనము తరువాతివారగు భాన్క రాదులే 

వాడబడ లేదు గనుక ఇది ఆర్యభటునినాటి పద్ధతి యని 

ఊహపొంపనగును, ఈ సూ తములందు చెప్పబడిన యుగ 

భగణములు, ఆకాశ (గవా నమత క్యూ యోజన పరి 

మితులు, విషువత్తునుండి [గహముల యొక్క అతీ కమణ 

పరిమాణములు, పాత (పతన) భాగలు, మందోచ్చ భాగలు 

మున్నగువానిని స్థిరాంక ములు అందురు. ఇవి పంచాంగ 

కర్తలచే నేటికిని [గహింపబడుచున్నవి. 

గణితపాదము :- జ్యోతిష గంథములలో గణిత విభాగ 

మును [పత్యేకించి చెప్పినవారిలో ఆర్యభటుడు మొదటి 

వాడు, సంఖ్యల యొక్క స్థాన క్రమము “స్టానాత్ స్థానం 

దళగుణం స్యాత్” (గ. పొ, 2) అను దశగుణ విధానము 

ననుసరించి ఒకట నుండి పది కోట్టవరకు చెప్పబడెను. 
౧౧ ౧౧ 

అంకగణితమునకు చెందిన సామాన్య పరిక ర్మలలో 

ముఖ్య ములగు వర్లీక రణము, వర్ల నమీకరణములు, 

ఘనమూలానయనము, శత్రైరాశికము, కుట్టకము అను 

విశేషములు సోదావారణముగా వివరింవబడెను,. 

మరియు కొన్ని తే|తగణిత సమస్యలుకూడ చెప్పబడెను. 

వృత్త వైశాల్యము, గోళ ఘనపరిమాణము, (తిజ్యా 

(126129) పరిమితి మున్నగు విషయములు సోదాహరణ 

ముగ తెలుపబడెను. “అన్ని విధముల 'కే[తములకును ఇస్తే 

పొడవు వెడల్పులను నిర్ణయించి వాటిని గుణించిన మేత 

. ఫలములు వచ్చును (సశ్వేషాం ఉళాణాం (పసాధ్య 

పార్శ్వే తదభ్యానః। గణితపొదము 9) అని చెప్పుటచే 

ఆర్యభటుని తతగణిత విషయక పరిజ్ఞానము అనల్పమని 

చెప్పకతప్పదు. కాని ఇతడు తన |గంథములో అవనరాను 

గుణముగా మాత్రమె చెప్పెను. 
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(ేఢీవ్యవవోరములో, పదముల మొత్తమును కను 

గొనుట, పదముల సంఖ్యను కనుగొనుట, వర్ష శెఢి, 

ఘన్మశేఢి మున్నగు భేదములు చెప్పబడెను (గ. పా. 
20.25). ఘనమూలమును సాధించుటలో అర్యభటుడే 

[పథము డని [పతీతి, ఆ విధానము కొంత క్లిష్ట మైనను 

చెప్పత గియున్న ది (గ. పా, ర్). ఉదా: 1958125 

యొక్క. ఘనమూలమును (cube root) కనివపెట్టుట : 

సంఖ్యలో "రెం జేసీ స్థానములను విడుచుచు ఒకట్ల స్థానము 

నుండి గుర్తించవ లెను, 

19 53 125 
1 
9 

మొదటి ఘనమూలమునకు 1 క్షే 

మూడురెట్లతో భాగించ 
వలెను. (1x3) 

2 (త రువాత 

(ష్యకియకొరక్షై 

2నే విభక్తముగా 

(గ్రహించవలెను 

విభక్రముయొక్ష వర్గమును 

ఘనమూలముయొక్క 

మూడురెట్లతో గుణించి 

తీసి వేయవలెను. 

272x(3x1)= 12 
233 

విభ క్రముయొక్షఘనమును 
తీసివేయవలెను. '2"=ర 

ఘనమూలముయొక్క వర్గ 432 

మునకు మూడురెట్లచే 
భాగించవలెను. 

122 ౫ 3 =432 

రి 

2251 
2160 EN 

912 

మరల 

వి 3 ౫ 12(=900)ను 
తీసి వేయవలెను. 

25 
విభ క్తముయొక్త ఘనమును 

(5 ను తీసివేయవలెను, 125 

“ 1953125 యొక్క ఘనమూలము =125, 

అవ్యక్త సమీకరణములనుగూర్చి కూడ ఆర్యభటుడు 

చెప్పెను (గ. పా. 80). ద్వివర్ష వర్ల్గస మీకరణములను 

(ప్రత్యేకించి చెప్పకపోయినను అనేక సమస్యలలో వాడి 

యుండెను. (గ. పా. 28, 24, 25). కుట్టకమను గణిత 

భాగమును. సృష్టించిన మొట్టమొదటి భారతీయ గణ 
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కుడు ఆర్యభటుడే. కుట్టకమనగా ఒక దదత్తసంఖ్యను 

పగుణకముచే గుణించిన వచ్చులబ్ధిము ద త్తవోరముచే 

నిశ్శషముగా భాగింపబడునో అట్టి గుణకమును కను 

గొనుట, లేక దత్తహోరములబే ఏ సంఖ్యను భాగించిన 

దత్త శేషములు వచ్చునో ఆసంభఖ్యను కనుగొనుట. దీనిలో 

ఇంకను కొన్ని (పఖేదములు గలవు. ఇట్టి గణితభాగము 

నేడు అనిశ్చిత సమీకరణములు (Indeterminate equa- 

tions) అని వ్యవవారింపబడుచున్నది. దీనిరూప మిట్లుం 

డును : దత్తసంఖ్యాద. సం; ద త్తహారములుకాద. వో, 

ద. హో; దత్తశేషములుడాద. శే, ద.శ్శే; విం పలు 

అవ్య క్షములై కనుగొనవలసిన విభాజకములు అయిన, 

ద. సం, ద. శే ఇ 

ద. వా, పే దావ (ఓ 
ద. సం, ద. శే ల 

అశ్తై న్ దా మోకా (11) కావున 

ద. సం.=వి్విిగద. వేఃగాద. శేే=ావ్విగద. వోద.ేశే 

= వ్రి౫ద. హ్మోా'విోద,. వ్మాకాద, శ్వేాద. శే వాడ 

ఒక స్థిరరాశి, 

ఈ నమీక రణములో వి, వ్ లు మాత మే అన్య క్ష 

రాసులు, వీటి విలువలో ఒకదానిని అనునరించి మది 

యొకటి ఉండును. (జ - 0) = = అను శ5 ల 

[పథమ పరిమాణములోని అనిశ్చిత సమీకరణను వంటిది.) 

ఈ నమీకరణమును సాధించుటతై. భాజ్య, వోరములు 

అల్పతమము లగునంతమటుకు (గ. సా. భా. లో వళి 

ఛభాగించుచు చేయవలెను గనుక దీనికి కుట్టకమని వేరు 

వచ్చెను. దీనిలోని. [పభేదములు గణితపాదములోని 

82.585 అలో గలవు. ఈ విధానమును అనుసరించి ఒక 

[గవాము యొక్క వ్యక్తాంశములనుబట్టి వేరొక [గవాము 

యొక్క అవ్యక్రాంశ ములను కని పెట్టవచ్చును. 

కాల[క్రియాపాదము:-దీనియందు [గవాగతులు వివరింప 

బడినవి. భూ కేం[దముతో సమాన కేంద్రము (€0166ntri0) 

గల వలయము. క మ్యూమండలమనియు, అపగత కేం[దము 

(eccentric) గల వలయము [పతి మండలమనియు 

చెప్పబడును. (పత్మిగవాము స్వ(పతి మండలమందు తిరుగు 

చున్నను కత్యూమండలమందు మధ్యగతి ననునరించి 

తిరుగుచున్నట్టు కనిపించును. - ఇది మధ్య|గవాము. 
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భూమికి దూరముగనుండు [పతి మండలస్థాన ము “ఉచ్చ 

అనియు, నన్నిహితముగనుండు (పతి మండల స్థానము 

నీచ అనియు పిలువబడును. ఉచ్చస్థానమునకు మంద గతి 

ఫలసాధనము చేసినపుడు 'మందోచ్చ* అనియు, శ్రీ ఘగతి 

ఫలసాధనము చేసినపుడు “శీ ఘోచ్చి'అనియు చెప్పబడును. 

ఉచ్చస్థాన మునుండి భుజఫలమును సాధించి ధన సంస్కార 

మును లేక బుణ నంప్కారమును చేసినచో (పతిమండల 

వృత్తమునందు తిరుగు [(గవాము కజ్యామండల మందు 

స్ఫుట[గవామై కనబడును. ఇట్టి సంస్కారములకు వలయు 

కొన్ని స్థిరాంక ములను ఆర్యభటుడు [పయోగపహపూర్వక 

ముగా నిర్హయించెను. అవి నేటికిని అశ్తు వాడబడుచున్న వి. 

((గవాలాఘవము - మధ్యమాధికారము, 

స్ఫుట్బగహ సాధనమును తెలుపుపటము, 

భూ=ాభూమి .. 
(గ=దృశ్యమానగహము 

మ= మధ్యగ్రహము 
స్ఫు= స్ఫుట(గహము 

భు, ఫ= భుజఫలము 

ఉ= ఉచ్చ 

' నీ=నీచ 

. క, మం= కక్ష్యెామండలము 

(ప, మం = (ప్రతిమండలము. 

గోళపాదము :. ఇందు [పయోగసిద్ధిక్తై ఖగోళ కల్చ 

నాదికములతో కూడిన యంత నిర్మాణములు చెప్ప 

బడెను. ఈ నిర్మాణములతో (పయోగములను సలిపి 

రా|తింబవళ్ల (పమాణములు, ఉదయా సమయ కాల 

ములు, రా|తింబవళ్ల వృద్ధికయ ములు, ఆ యా దేశము 

లందు మేషాది రాసులయొక్క ఉదయకాల [పమాణ 

ములు, ఇష్టకాల నిర్ణయము, దృుక్కర్మ విధానము, 

(గహణ ప్రకారము మున్నగు విషయము లన్నియు చెప్ప 

బడెను, ఈ నిర్ణయములు గోళ |తికోణమితికి చెందినవై 

శాస్త్రీయ నిరూపణములకు తగియున్న వి. 

[(గంథమందలి విషయము లన్నియు సాంకేతిక 

భూయిష్టము లగుటచేతను, సంఊి ప్పముగా సూత పాయ 

ములై యుండుటచేతను సం|పదాయసిద్ధములుగా రచింప 

బడిన వ్యాఖ్యానములఅవసర ము అనివార్య మైయుండును. 

తరువాతివారగు |బవ్మాగుప్తుడు, (శ్రీధరాచార్యుడు, 

భాస్కరాచార్యుడు మున్న గువారి [పతిభకు కూడ ఆర్య 

భటుడే మూలమని చెప్పకతప్పదు. వారందరు కొన్ని 

మార్పులతో ఆర్యభటుని నిర్ణయవిఛానముల నే బహుళ 

ముగా స్వీకరించియుండిరి. ఇట్లు దైవజ్ఞ మూర్గన్యు డగు 

ఆర్యభటుడు జ్యోతిశ్శాస్త్ర [పవర్తకులలో విశిస్టస్థాన 

మును వహించుచు అ|గగణ్యు డై వర లెను, 

ఆర్యభటుని గూర్చి విమర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షించు 

మరియొక విషయము భూ[భమణ సిధ్ధాంతము. అతడు 

ఇరుపతములవారికి. అనువగు రెండు వాద ములను 

చెప్పెను. 'పడవమీద పోవువారు ఒడ్డుమీద స్థిరముగా 

నుండు వృజాదులను తమకు వ్యతి రేకదిశలో పోవు 

చున్నట్లు గమనించుదురు. అక్లే తిరుగుచున్న భూమిమీద 

నున్నవారు [గహ నత తాదులు తిరుగుచున్నట్లు భావిం 

తురు. కాని అవి స్థిరముగ యున్నవి? (గో. పా, 9) 

అనీ భూభమణ సిర్రాంతమున కనుగుణముగ చెప్పెను, 

అన్తే 'సూర్యాది (గవాములకు ఉదయా సమయ ములను 

కల్పించుచున్న నడత పంజరము (ప్రవావావాయువుచే 

ఎల్లప్పుడును | పెరేపింపబడుచు లంకాస్థాన మున నుండు 

వారి శిరోభాగమున సమపళ్చిమముగా కదలుచు తిరుగు 

చున్నది' (గో. పా, 10) అని నక్షత (భమణమును 

(పత్యేకించి చెప్పుటచే భూ భమణ సిద్ధాంతము నిరసింప 
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బడెను. మరియు ఆర్యభటునికి భూభమణమే అభిమత మె 
యున్నచో ఇతర (గహములకువ లె భూమికికూడ మధ్య 

స్ఫుటగతులను, వాటికి పహెతుభూతము లగు మందోచ్చ 

క్రీ ఘోచ్చ మున్నగు విషయములను అతడు నిరూపణ 

పూర్వకముగ చెప్పియుం డెడివాడు. అట్లు చెప్పియుండక 

పోవుటచే ఆర్యభటునకు భూభమణ సిద్ధాంతమునందు 

విశ్వాసములే దని |గహించవలసి వచ్చుచున్నది. 

ప్ర. స్, జ్ఞా 

ఆర్యసమాజము :_ ఇది యొక గార్శికసంస్థ. 

మతనంస్థ కాదు, సాం|పదాయిక ము కాదు, వైదిక 

సిద్ధాంత ములను విశమున నలుగడల వ్యాపింప జేయు 

టకై యీ ధర్మసంస్థ స్థాపింవబడినది. జగద్గురు (క్రమ 

ద్దయానంద నరన్వతీస్వామి యీ సమాజసంస్థాపకుడు. 

ఇయ్యది విక్రమశకము 1982 చై తశుద్ధ పంచమి 

(కీ. శ. 1875 వృపిల్ 10వ 

శేది) నాడు బొంబాయి నగర. 

మున [పారంభింపబడినది, 

(శీ దయానంద సరస్వతీస్వామి 

క్రీ శ. 1824వ నం.న మౌర్వి 

రాజ్యములోని టఉ.కౌరా [గామ 

మున జన్మించిరి. పి పూర్వా. 

శమనామము మూలళశంకర్ ;. 

తండియగు కర్షన్ జీ వై దికసంప 

న్నులు, శివభక్తులు. మూలశంక 

రుడు తన చిన్నతనమందే వేదా. 

ధ్యయన మొనరించి జననమరణ 

శ్లేకములతో కూడిన యీ నంసా ' 

రమునుండి ము క్తిమాగ్గము నన్వే ' 

షించుట క్రై ఇల్లు ఏడిచి సన్న 

సీంచెను,. .ఇది మొదలు ఆతడు 

దయానందనరన్వతి యని వ్యవవా 

రింపబడుచుం డెను. దయానంద సరన్వతి వైదిక సత్య 

సందేశమును విశ్వమంతటను వ్యాపింపజేయ ' సమకట్టి 

ఆర్యసమాజ మను సేరనొక సంస్థను స్థాపించెను. ఈ 

పంస్థకు దయానంద కృతములగు యజుర్వేద భాష్యము, 
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శ్రీ దయానంద సరస్వతీ స్వామి. 

బుగ్వేద ములోని పడు మండలముల భాష్యము, సత్యార్థ 

|పకాళము మున్న గునవి (ప్రమాణ (గంథములు, 

ఆర్యసమాజమునందలి మొదటి రెండు నియమములు 

పర మేశ్వరునకును, అతని గుణములకును చెందినవి. 

మూడవ నియమము వేదము సత్యజ్హానములకు చెందిన 

(గంథ మనియు, డాని నెల్సరు. పకఠింపదగుననియు 

తెలుపును. వేదాధ్యయన మున | ప్రై పురుష ఖేదముకాని, 

మానవుని రంగు భేదముకాని, జాతిఖేదముకాని పాటింప 

బడ రాద ననియు ఇయ్యది 'ఇలుపును, నాలుగవనియమము 

అసత్య మును విడిచి సత్యమును (గ్రహించుట (పతివానికి 

క _ర్హవ్యమనును. ఐదవ నియమము ఎల్లరు చెడుగునువదలి 

మంచిని (గహింపవలయుననును. ఆరు, పడు, తొమ్మిది 

నియమములు మానవు లెల్లరు సర్వమానవ |శేయస్సునశకై_ 

పాటుపడుటయే తమజీవిత మునకు లక్ష్యముగా నుంచు 

కొన వలెనని బోధించును. ఎనిమిదవనియమము అందరి 

యజ్ఞానము బోనాడి జ్ఞానము 

కల్లించుటకు యత్నింప బోధిం 

చును. పదియవనియమము వ్యక్తి 

తనకు" మాత్రము సంబంధించిన 

శార్యములల్లో స్వతంతుడై 

యితర కార్యములందు సమాజ 

హితముకొరకు [పయత్నింప 

బోధించును. 

ఆర్యసమాజ మంతవ్యములు : 

అర్యసమెజము కేదమూలకము 

లగు సార్వభామ ధర్మములను 

(పబోధింప నేర్పడిన సంస్థ కాబట్టి 

యిది ఆనీక సంఘమని వేరుగ 

చెప్పవలసినపనియుండదు. బుగ్వే 
దము యజుర్వేదము సామ 

వేదము, అథర్వవేదము ననెడి 

నాలుగు సంహితలు ఈ సంఘ 

దృష్టిలో ఈశ్వరీయములు. అందువలన అవి స్వతః 

[పమాణములు. మిగిలిన (గంథజాల మంతయు వరతః 

[ప్రమాణము = వేదముల కనుకూలముగ నున్నంతవర శే 

యవి (పామాణిక ములు, 
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ఆర్యసమా జమా 

I ఈ దృశ్యమాన [పపంచమునకు మూల కారణములు 

మూడని (1) ఈశ్వరుడు, 

(2) జీవులు, (లీ ) (పకృతి, ఇందు మొదటి రెండు పదార్థ 

ములు చేతనములు. మూడవచదైన (పకృతి జడము. 

(1) ఈశ్వరుడు := సచ్చిచానంద స్వరూపుడు. నిత్య 

శుద్ద బుద్ధ ము క్తస్వభావుడు. సృష్టి, స్థితి, అయములకు 

శ రణభూతుడు. ఆద్యంతములు లేక నిర్వి కారుడై, 

నిరంతరము నర్వాంతర్యామియొ, జీవులకు కర్మఫల ముల 

నొసంగుచుండును. అతడే విశ్వమున కధిష్థాత. శివుడు, 

విష్ణువు, మవోదేవుడు, [బిహ్మము, పరమాత్మ, ఇం|దుడు, 

అగ్ని, వాయువు మున్నగు అనేక నామములచే వేద 

శాన్రుములందు చేర్కూన బడి యున్నాడు. 

“ఏకం సత్ విపా బహుధా వద ని 

అగ్నిం మ్మితం వరుణ మాహు రథో 

దివ్యః స సుపర్షః” 

ఓంకార మతనికి ముఖ్యనామము. ఓంకారమే [ప్రణవ 

మనియు చెప్పబడును. సృష్టి పారంభమునుండి బుషులీ 

నామముతో నే యీశ్వరుని స్మరించిరి. 

యోగశా(న్త్రము. 

ఈశళ్వరుడొక్కు డే. అతనికి నమానుడుకానీ, అధికుడు 

కానీ మరియొకడు లేడు, 
“అణో రణీయాన్ మహాతో మహీయాన్” 

దీతనియం దన్వర్థము. 
ఈశ్వరుడు నిరాకారుడు. కావున నతడు శరీరధారి 

కాడు. రాముడు, కృష్ణుడు, క్రీస్తు, బుద్దుడు మున్నగు 

వారు మవోపురుషులేకాని ఈశ్వరుని యవశార 

పురుషులు శారు. వీశెల్లరు జీవకోటిలోని వా రే. ఇట్టి 

ఈశళ్వరు నుపాసించి జీవులు పరమపదము నందగలరు. 

జీవులు ముక్తు లగుటకు జీవేశ్వరులకు మధ్య అవతార 

“యూ సంఘసిద్ధాంత ము, 

“తస్య వాచకః ప్రణవః” జ 

అనున 

పురుషులనుకానీ, సంచేశహరులను కానీ, 'చేవుని పియ. 

పుతులను కానీ అంగీక రింపవలసిన యవసరము లేదని 

ఆర్యసమాజము చాటి చెప్పెను... 

ఈశ్వరుడు నృష్టి ద్రారంభమునందే మానవులకు 

వలయు జ్ఞానము, మహార్గుల పవి తాంతఃక రణములందు 

(ప్రకాశింప చేసియున్నాడు, ఆ జ్ఞానమే వేదములన బడును, 

ఈశ్వరుడు, సర్వ వ్యాపకుడు, నిరా కారుడు కావున 

సర్వజ్ఞ ము "కాక యల్బజ్ఞము, 

నతనికొక (పతికృతి (బొమ్మ) కానీ, (ప్రతిమ (విగవాము) 

కానీ యేర్పరుపజాలము. అందువలన వి|గవోరాధనము 

ఈశ్వరారాధనము కాదనియు, నది యవై దికమగుటచే 

త్యాజ్యమనియు నార్యసమాజము బోధించును. 

ఆర్యసమాజము సగుణ నిర్ణణోపాననముల నంగీక 

రించును. 'భగవంతుడాయాగుణ ములు (ఆనం దాదులు) 

కలవాడని భావించుట నగుణోపాననము, ఆయాగుణములు 

(రాగర్వేపాదులు) లేనివాడని భావించుట నిర్గుణో పాసన 

మని ఈ సమాజము చెప్పును, ఈశ్వరుడు సగుణుడయ్యు 

సొకారుడుకాడు. అందువలన సాకారోపానన ఈశ్వరో 

పాననము కాజాలదని సమాజ మధి పాయవడుచున్న ది. 

(2) జీవులు:= రెండవ చేతన తత్త్వము జీవుడనబడును, 

సుఖము, దుఃఖము, ఇచ్చ, రాగము, ద్వేషము, 

జ్ఞానము, [ప్రయత్నము మున్నగు గుణములు జీవుని 

లక్షణము. జీవత త్త్వము, ఈశ్వర తత్త్వమువలె నర్వ 

వ్యాపకముకాక, అణుపరిమాణము కలదియె యుండును. 

కాని యిదియు పుట్టుక, నాశము లేనిదై యుండును. 

సర్వళ క్రిమంతము కాక 

యల్పశ క్రిమంతమై యుండును. ఇట్టిజీవులు [పతి శరీర 

మున కొక్క టి చొప్పున నసంఖ్యాక ము లని యార్య 

నమాజ మంగీకరించును. ఇదియే శాస్త్ర సమ్మతము. 

జీవులు కర్మచేయుటలో స్వతం[తులుగా నుందురు, 

ఫలము ననుభవించుటలో వారికి పొరతం|[త్యము తప్పదు. 

అందువలన నిష్ట మువచ్చినట్లు శుభాశుభ కర్మల నొనరించి 

వానికి తగిన ఫలముల నీశ్వరు డొసంగగా తప్పనిసరిగా 

వారనుభవింతురు. ఆయా కర్మల ఫలముల ననుభవించు 

టకు జీవు లొక శరీరమును విడిచి మరియొక శరిరమును. 

బొందుచుందురు. అందువలన [క్రిమికీటాది [బహ్మ పర్యం 

తము గల శరీరములు జీవులు కర్మానుగుణ ఫలముల 

ననుభవింప ననువగు యోనులు. జీవులకు శరీరముతో 

సంబంధము కలుగుటను జన్మమనియు, శరీరముతో 

సంబంధము _ విడిపోవుటను మరణ మనియు. నందురు, 

జీవునకు స్వరూపతః జనన మరణములు లేవు. 

“న వాన్యశే హన్యమానే శరీరే” 

“జీవులు జన్మింతురు కాని, వారికి నాశములేదు.” 

అను సిద్ధాంతము బుద్ధి విరుద్ధమని యార్యసమాజ 
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మెంచును. జీవులు వేదవిహిత ధర్మములను కర్తవ్య 
బుద్ధితో నాచరించి నిస్సంగులై ననాడు జన్మమరణ పరం 

పరనుండి ముక్తులగుదురు, ముకు లెనవారు (పకృతి 

సంపర్కములేని పరమాత్ముని నిరవధికానంద స్వరూప 
మున యశేచ్చముగ విహరించుచు ము క్రినుఖము 

ననుభవింతురు. పరాంత కాలము వరకు ము క్రి సుఖము 

ననుభవించి జీవులు మరల జన్మబద్దు లగుదురు. జీవుల 

సావధిక [ప్రయత్న ఫలమయిన ముక్తి నిరవధికము 

కాజాలదని యార్యసమాజ మంతవ్యము. 

(8) (పకృతి := దృశ్యమాన [పపంచమున స్థూలముగ 

గనబడు జడపచార్థముల కన్నిటికి నుపాదాన కారణము 

(పకృతి యనబడును. ఇది యచేతనమును, అత్యంత 

సూక్ముమును, పరమాణు రూపమును, పరిచ్చిన్నమునై_ 

యున్నది. వరమాణు రూపమగు నీ (ప్రకృతి యుత్చ త్తి 

వినాశములు లేక సదా యునికిగల.దె యుండును. ఈ 

పరమాణువులు ఈళ్వర సం యోగముచే |క్రియావంతము లై 

పరస్పర సంయు క్రములై వ్థూలతను బొందును, (కమ 

ముగా పృథి వ్యాది పంచభూత ములు నిర్మిత ములగును. 

ఈ (పకృతి సత్వరజ_స్త మోగుణాత్మిక మై యిం[దియ 

గోచరము కాక యవ్య క్ర్తము, _అలింగము అనబడును. 

వ్యాపక పరమాత్మయం దిది యేకచేళశముననుండి వ్యాప్య 

మన బడును. 

పరమాణువులు సంయోగముచే న్థూలతను బొందుట 

సృష్టియనబడును. అవి వియోగమువలన సూత్మతను 

బొందుట 1పళయ మనబడును. [పకృతిలోనిట్లు సంయోగ 

వియోగాత్మక పరిణామము కలిగించువాడు పరమేశ 

రుడు. ఈశ్వరుడు తన సామర్థ్య ముచే కారణరూపమున 

నున్న (పకృతిని కార్యరూపగత వికృతిగా మార్చును. 

ఇదియే సృష్టి. అట్లే ఈశ్వరుడు కార్యరూపముననున్న 

వికృతిని కారణరూపమున మార్చును. దీనిని [ప్రళయ 

మందురు. 

స వ | క నాతుకో ఆర్యసమాజమిట్లు దృశ్యమాన జడ చేతనా ® 

[ప్రపంచమునకు మూలకారణము మువ్విధములుగా 

నంగికరించును. ఆ మూడు కారణములు సంతి ప్తముగా 

జీవేశ్వర (ప్రకృతు లనబడును, వేదములం దిళ్లే వర్షిర్రప 

బడినది. 
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ఆర్యసమా జము 

“ద్వా సుపక్షా సయుజా సభాయౌ 

సమానం వృక్షం పరిషస్వజా తే, 

తయో రన్యః విప్పల౧ స్వాద్వ త్తి 

అనశ్న న్నన్యో ఇభిచాక శీతి,"” 

అందువలన ఆర్యసమాజము శంకర, రామానుజాది 

సంపదాయములం బోలి అద్ర్వ్వైతమో, విశష్టాద్వ్వె 

తమో, .ద్వైతమో, ద్వెతాద్వెతమా బోధింపక 
వైదిక సిద్ధాంతమగు తైతమును బోధించును, 

చార్వాకుడు, కానర్తాయిల్ , మార్కు మున్నగువారు 

చెప్పునట్లు కేవల భౌతిక చాదమును కానీ కై స్తవ 

మవామ్మదీయాడి మత సంస్థ అంగీక రించునట్లు కేవల 

చేతన వాదనమును కానీ యార్యసమాజము (వబోధథిం 

పదు. భారతీయ వేచాంతులు బోధించునట్లు ఈ|పపంచము 

మిథ్య, మాయ, ఉనికిలేనిది యని యార్యవమాజ 

మంగీకరింపదు. గీతయందుచెప్పినట్లు నాసతో విద్యతే 

భావః, నాభావో విద్యకే సతః” అసత్తునకు భావముకానీ 

సత్తున కభావముకాని యుండదనుట బుద్ధిసంగత ము, 

యదార్థము నగును. ఇతర మతవాదులు “మతమునందు 

విశ్వాసముంచవలసిన దే కానీ హపహేతువాదమునకు, 

తర్క మునకు తావులేదు” అని చెప్పుదురు. ఆర్యసమాజము 

“య న్తక్కేణానుసంధత్తే స ధర్మో నేతరణోి తర్క 

సిద్ధము ధర్మమగును. మతాంతరుల దృష్టిలో మతము, 

విజ్ఞానము (Religion & Science) పరస్పర విరుద్ధములు. 

ఆర్యసమాజ దృష్టిలో ఛార్మిక సిద్దాంతములు విజ్ఞాన 

విరుద్ధములు కావు. ఇయ్యది ఆర్యసమాజ మంగీకరించు 

తత్త పనిర్ణయములకు సంబంధించిన సామాన్యసన్వరూపము. 

Il కర్మపునర్దన్మ సిద్ధాంతము := ఆర్యసమాజము వెదిక 

క ర్శసిధ్ధాంత ము నంగికరించును. మానవులు మనోవాక్టా 

యముల ద్వారమున చేయు చేష్టలు కర్మ లనబడును. 

అందు శుభకర్మలకు నుఖరూపమునను, అశుభ కర్మలకు 

దుఃఖరూపమునను మానవులకు ఫలముచేకూరుచుండును. 

జీవులు తాము చేయు కర్మలకు ఫలము ననుభవించియే 

కీరవలయును. న్ఫూలరూపమునందే జీవులు సుఖదుఃఖ 

రూప కర్మఫలముల ననుభవింతురు. అందువలననే 

“ భోగాయతనం శరీరమ్ ” అని చెప్పబడినది. ఒకరుచేసిన 

కర్మలకు ఫలము మరియొకరికి చెందదు. క రయే కర్మ 



౨ర్యసమాజము 

ఫలముల ననుభపింపవ లను. జీవులకు వారు చేయు కర్శ 

లకు తగిన ఫలముల నీశ్వరు డొసగును. అతడు వాపము 

లను వమింపడు. జీవు లొనరించు కర్మలకు ఉద్దిష్ట ఫలము 

వంటనే లభించునను నియమము లేదు. కావున కొన్ని 

కర్మల ఫలము జీవులకు జన్మాంతరమున ననుభవింపవలసి 

వచ్చును. పూర్వ*న్నకృత కర్మలలో నెయ్యవి ప్రస్తుత 

శరీరమున ననుభవింపనగునో యవి (పారబ్ధము లనియు, 

శపించిన కర్మలు సంచితము లనియు, రాబోవు జన్మ 

ములలో ననుభవింప ననువుగ |వస్తుత జన్మమున జేయు 

కర్మలు ఆగామికర్మ లనియు "పేర్కొ నబడును. మనుమ్య 

జన్మమందు జీవుడు కర్మల నాచరింవ స్వాతం[త్యముగలిగి 

యుండును. అన్య జన్మలు భోగజన్మలు.- 

జన్మలందు జీవులు కర్మల నాచరించుటలో స్వత౦ తులు 

కారు. కావున పుణ్య పాప విభజనము మానవుల కే కాని 

అన్య|పాణుల కుండదు. అందువలన ధర్మాధర్మ (పవృ త్తి 

నివృత్తులను బోధించి శాసించు శా నములు మానవుల 

కొరకే నిర్మింపబడినవి. ఈ విషయమును గుర్తించి ఫలా 

'చ్పేక్షలేక శుభక ర్మల నాచరించి యంత$కరణమును 

పరిపూత మొనర్చుకొసి ము క్తిసుఖమును బడయువారు, 

జన్మమరణ బంధనము పరాంత కాలముదనుక తప్పించు. 

కొనువారు ధన్యులు, 

110 యజ్ఞములు :. ఆర్యసమాజము వేదవిపితములై న 

అగ్నిహోో|త్రము మొదలు అశ్వ మేధపర్యంత ముగల యజ్ఞ 

ములు మానవులకు అనుశైయములుగ నెంచును. (బహ్మ 

యజ్ఞము (సంధ్య|ోపొసనాదులు), చైవయజ్ఞము (అగ్ని 

హో తము), పితృయజ్ఞము (మాతాపితరుల సేవ), 

మనుష్య యజ్ఞము (అతిథి సత్కారము, బలివై శ్వ 

చేవము. (ఆ|శిత[ పాణుల కాహాఠాదుల నొసంగుట) అను 

పంచమహాయజ్ఞ్ఞ ములు. ఎల్లరకు కర్తవ్యములు. 

వేదోక్రయజ్ఞ ములు హింసారహితములు. యజ్ఞము 

లందు పశు విశసనాదులను ఆర్యసమాజ మంగీకరింవదు. 

ఉవ్వట, సాయణ, మహీధరాదులశే రచియింవబడిన వేద 

భామ్యములు యజ్ఞ ములందు పశు హింసాదులను అంగీక 

రించును, అందువలన ఆ భాష్యము లార్తములు కావు. 

పళుపత్యాది 

శాం|త్రికుల ఆచారములచే (పభావితుత్రై భాష్య కారులు 
వేదముల నట్టు వ్యాఖ్యానిం చిరని యాసమాజ మెంచును, 

యజ్ఞ శబ్దము ఛాత్వర్థమును పురస్కరించుకొని దేవ 

పూజనమును, సంగతీకరణముమ, దానమును బోధిం ' 

చును. అశ్లే మేధశబ్దము పవిత్ర వావకమేకాని హింసా 

వాచక ముశకాదు. అధ్వరము హింసావాచకము కాకపోగా 

హింసను నిపేధించుచున్నది. (ధ్వరతిః హింసాకర్మ నధ్వ 

రతీ త్యధ్వరః) ధ్వరమనగా హింస, అది లేనిది అధ్యరము. 

అనగా అహింసాత్మకమని భోవము, 

వేదములందు సర్వత సర్వభూతహితమే. కర్తవ్య 

ముగా బోధింపబడినది. (మా హిగ్ ౦సీ* సర్వభూ తాని.) 

ఏ భూతమును హింసింపకుము, క అభ్న్య్యూ గావః” 

గోవులు హింసింపదగినవి కావు.” అను నిట్టి వేదవిధులు 

లెక్కకు మిక్కిలిగా వేదములందు ఉపలబ్ధమంలగుచుండ 

యజ్ఞ వ్యాజమున పశువిశననాది హింసలు వేదములపేర 

జరుపుట బుద్ధిసంగత ముకాదు. (వై_దికీ హింసా హింసా 

న భవతి) “వై దికహింన హింనకాదు.” అను నిట్ట వాక్య 

ములు వేదవిరుద్దములగుటచే అ(పమాణములు.. కావున 

గో మేధమునకు ఇందియ ములను పవిత్రము చేసికొనుట, 

అశ్వ మేధమునకు _ రాష్ట్రమును పవ్మితముచేయుట 

మున్నగు నర్గ్భములను |గహించుట యు కము. గావః = 

ఇం|దియములు. అశ్వః = రాష్ట్రము. ఇట్టి శద్రార్ధములు 

[బావ్మాణ|గంథ ములందు జూడనగును. | 

IV వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ = విశ్వమునగల మానవులెల్ల 

రును ఒశేజాతికి చెందినవారు. మానవులలో వివిధజాతులు 

లేవు. కాని మానవసంభుము. సర్వాంగీణాభివృద్ది. నొందు. 

టకు తగినట్లు చతుర్వర్షములుగ వ్య వహారిం పబడుటను 

ఆర్యసమాజ మంగీకరించును. అనగా వేదమూలక వర్షా 

(శమ వ్యవస్థను సమాజ మంగీకరించును. (బాహ్నణ, 

క్షత్రియ, వెశ్య, కూద వ్యవహారము మానవసంఘమున 

జన్మపయు కృముకాక గుణక ర్మ్మపయు క్రముగా నంగీక 

రించును. అందువలన (బాహ్మాణ త్వాదులు జాతులు కావు. 

(బాహ్మణ, త తియాది శబ్దములు వర్షబోధక ములు. జాతి 

చాచక ములు కావు. 

ప్రస్తుతము భారతదేశము వ్యవవోరమందున్న జాతి 

భేదములు అవిద్యాక ల్పితములు. అందువలన నవి వేదవిహి 

తనములనజనదు. మానవులందరు పర మేళ్వరునిబిడ్డలు. సర్వ 

(పాణులు పర మేశ్వరుని (పజ, పర మేశ్యరుడు (పజాపతిః 
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మానవజీవితము నుఖమయముగావింప ననువగునబ్లు 

జీవితకాలము (బవ్మాచర్యము, గార్హ్యస్థ్యము, వాన 

(పస్థ్రము, సన్నా వ్రసము అనబడు ఆ[ళమములుగా 

తరువాత 

బాలురు ఇరువది మై దేండ్రవరకును, బాలికలు పదునారు 

యేండ్ల్రవరకును గురుకులముఅందుండి (ద్రిహ్మై చర్యము 

సలుపుచు విద్య రంచవరను 

అటు పె ధ్ ర ములను 

నిర్వర్తించి ఏబదిేమేండ్లకు వై బడినతదుపరి వాన వను 

లగుట. మానవుల కుచితము. తదుపరి సాంసారిక జీవన 

మును గడువరాదు. [గామమునకు 

వెలుపలనుండి నంఘమున కుపకరించు క_ర్తవ్యములఅ 

నాచరించుచు స్వాధ్యాయాదులను చేయుచుండవ లెను. 

[కమముగా సాంసారిక భోగములనుండి విరక్తులె 

సన్న్య్యసించి [బహ్మనిష్టు లై జీవితమును నఫలమొనగ్చు 

కొనుట సన్నా్యాసా(శమ విధి. 

V. సంస్కారములు 3. మానవజీవితమును పరిష్కు 

రించుటకుగాను పోడశ విధ 

సంస్కారములను ఆయా కాలమున జరుపుట గ్రేయప్క 

రమనియును సమాజ మంగీకరించును. 

V1 శుద్ది. మత పరివర్తనము ;= మతమునకు చెందిన 

వారైనను వెదికధర్మమార్షము నవలంబింతు మందు 

"రేని యట్టివారి నార్యసనమాజము వెదికమార్గమున 

దీమీతుల నొనర్చును. వేదధర్మముల ననుసరించుటకు సర్వ 

మానవులకు. నధికార మున్నది. అందు. జాతిభేదము కానీ, 

_వర్ణభేదము కానీ, చేశ భేదము కానీ పాటింపబనిలేదు. వేద 

ములు సార్వ కాలిక సార్వభౌమ ధర్మ (పతిపాదక ములు, 

అవి ఈశ్వరీయ ములు. కాబట్టి ఒకరిసొత్తుగ థావింపజనదు. 

విశ్వామునంతటిని ఆర్య మొనర్చుటకు. ఆర్యనమాజ మను 

దినము [పయత్నించుచున్నది. 'కృణ్వంతో విశ్వమార్యమ్” 

ఇది. దానినినాదము. అందువలన నేడు కై) స్తవ మవామ్మ 

దీయారి నామములచే వ్యవవహారింపబడువారు వెదధర్శ 

పరులు కానెంతునేని ఆర్యసమౌాజము వారికి సదా. స్వాగత 

మిచ్చి వేదమాళ్గమును (పదర్శించును. 

ఆర్యవమాజుము మానవజీవనమునకు సంబంధించిన 

ఎల్లవిషయములను వే_జ్ఞానిక 

నాలుగు ఛాగములు చేయబడెను. ఐదేండ్ల 

వాన పస్థులు 

నిషే కాది శృశానాంత 

సూ[తానుకూలముగ. 

ఆర్యసమాజము 

పరిమ్మరింప యత్నించును. అది విశ్వాపములకును 

మూఢాచారములకును శావీయదు. అది సర్వతోముఖ 

మగు మానవాభ్యున్నతి కేకాక నర్వపాణికోటి హితము 

నాకాంతీంచి తదనుకూలాచరణమునకు గడంగును. 

ఆర్యసమాజ నిర్మాణము :. సమాజ నిర్మాణము (పజా 

తరత పద్దతుల ననుసరించి చేయబడినది. పదునెనిమిది 

సంవత్సరములు చాటిన [పతి వ్యక్కియు నీ సమాజమున 
సదస్యుడు కాదగును. కనీసము పదిమంది నభ్యులతో 

నొక సమాజము స్థాపింపనగును. సమాజమున నదన్యుడు 

కాదలచినవ్య క్తి తన యాదాయమునందు శతాంశము 

నకు తక్కు_వశాని (దవ్యమును చంచారూపమున సమాజ 

మున కొసగవలసియుండును. అతడు నమాజముచే 

సూచింవబడిప సదాచార నియమములను పాటింపవలసీ 

యుండును. | 
[పతి సమాజమును నియమానుకూలముగ నడుపుటకు 

తగినట్టు సమాజ సదస్యులు తమలో కొందరిని కార్య 

క_ర్తలనుగా నెన్నుకొందురు. వారిలో అధ్యతుడు, కార్య 

దర్శి, కోశాధ్యకుడు, పుస్త కాధ్యకముడు ముఖ్యులు, 

వీరితోజాటు మరిముగ్గురినిచేర్చి పతి సమాజమునకు నొక 

కార్యనిర్వావాక వర్గము (అంతరంగసభ) వఏర్పరుపబడును. 

సదస్యులు మిక్కి లిగానున్న చో అధి కారుల (కార్యకర్తల) 

సంఖ్య యథోచితముగ జెంచుకొనవచ్చును, 

ఇట్టి సమాజము లొక |పాంతమున వదికిమించి 

యేర్పడిన తదుపరి యా సమాజ సదస్యులద్వారమున 

ఎన్నుకొనబడిన |పతినిధులతో నొక [పాంతీయ ఆర్య 

(పతినిధిసభ యెర్పడును. సమాజములు [పతి యిరువది 

మంది. సదస్యుల కొక ప్రతినిధి నెన్నుకొని [పాంతీయనభ 

నేర్పరచుకొనును. సమాజమున నున్నట్లు |పతినిధినథ 

యందును అధికారు అన్నుకొనబడుదురు. (పతి ఆర్య 

సమాజము తన యాదాయమునందు పదియవవంతు 

[దవ్యము |వతినిధినభకు చేర్చును. 

ఇట్టి [పాంకీయ ఆర్య షతినిధినభలనుండి ఇయెన్ను 

_ కొవబడిన ప్రతినిధుల మూలమున సార్వ దేశిక ఆర్య, పతినిధి 
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సభ యొకటి నిర్మింపబడును. ఆ నభా కార్యములను నిర్వ 

పొంచుటకు (పాంతీయ (పతినిధినభలు తమ యాదాయ 

మున .వంచమాంశము చంచారూవమున నిచ్చును. 



ఆరగణీత ము 
థి 

(పాంతీయ నభలనుండి యన్నుకొనబడిన (పతినిధులు 

సార్వ దేశిక అర్య పతినిధినభకు నెన్ను 

కొందురు. అందునను ఒక కార్యనిర్వాహక వర్గముండును. 

[వతి ఆర్యసమాజమును సప్రావామున కొక పర్యా 

యము సత్సంగ మను పేరిట సదన్యుల నెల్ల రను సమా వేళ 

పరుచును. ఆ సమావేశమున సంధ్య, అగ్నిహోత్రము, 

భగవద్భజనలు జరుపును. చద్యారమున 

ధర్మోపదేశము చేయించును. విజ్ఞలమూలమున జ్ఞానచర్చ 

జరిపి వైయ కిక, సామాజిక జీవనౌన్నత్యమునకు పాటు 

పడుచుండును. 

వార్షిక సమావేశముల సాయమున వై్రైదికధర్భ 

[ప్రబోధము నొనరింప శక్తికొలది యత్నించును. 

ఇట్టి యార్యసమాజములు భారత దెశమునం దంతటను 

అనేకము లేర్చ్పడినవి. పంజాబు, ఉత్తర్మప దేశము, బీవోరు 

మధ్య [వ దేశము మున్నగు [పొంత ములలో (పాంతీయ 

(పతినిధినభ లేర్పడి నిజధర్మమును నిర్వ ర్రించుచున్నవి. 

విదేశ ములందు ఆఫికా, ఇంగ్లండు, అమెరికా, బర్మా, 

అస్సాము మున్నగు దేశములందును ఆర్యసమాజ ములు 

నెలకొల్చ్పబడీనవి. 

భారత దేశమున ఢిల్లీనగరమున నున్న సార్వదేశిక 

ఆర్యవతినిధిసభతో ఎల్ల దేశముల సమాజములకును 

సంబంధ మున్నది. భారత దేశమునుండి వెళ్ళి విద్వాంసు 

లైన ధర్మ్మపచారకులు విచేశములందు వై దికధర్మపచా 

రము నొనర్చుచున్నారు. 

ఆర్యసమాజము నడుప్ప సంస్థలు = బాలురు, బాలికలు 

[బహచర్యపూర్వక ముగ జాతీయపద్ధతులతో విద్యల నభ్య 

సింప ననువుగ న నేక సంస్థల నెలకొల్పి విద్యావ్యా ప్తికి 

తోడ్పడుచున్నది. అందు గురుకులములు, దయానంద 

ఆంగ్ల వైదిక కళాశాలలు (09 A. ౪. Colleges) అతి 

ముఖ్యములు. 

ఇవికాక అనాథ శరణాలయములు కూడ స్థాపించి 

వానిని నిర్వహించుచున్నది. దిక్కులేని పిల్లల నందు చేర్చి 

వారికి వా స్హకళలతోపాటు విద్యాపదాన మొనర్చి 

స్వతం్యతులై, జీవనోపాధి గడుపుకొనదగిన సామర్థ్యమును 

క లిగించుచున్న ది. 

అధి కారుల 

విద్వాంసుల 

వై దికసాహిత్యమును (ప్రచారము చేయు నుద్దేళముతో 

ముద ణాలయములను నెలకొల్పి వేదాదిగంథ ములను 

ము[దించుచున్నది. 

చేశ విచేశములందు వై దికధర్శముల నుద్చోధించు 

టకు యోగ్యులయిన [పచారకులను సీద్ధముచెయుట 

కనువగు ఉపదేశక విద్యాలయములను స్థాపించి నిర్వ 

హించుచున్నది. 

ఈ సంస్థలన్నియు నాయా[ పాంతములందు (పాంతీయ 

ఆర్య ప్రతినిధి సభల యథినమున నడుచుచున్నవి. వీని 

నిర్వహణమునకు వలయు ధనము విశేవభాగము సమాజ 

కోశ మునుండియే వెచ్చింపబడును. విద్యాసంస్థల నిర్వ 

పాొంచుటకు (పతి సంవత్సరమునందును సుమారు 25 లతల 

రూపాయలు వెచ్చింపబడుచున్నవపి. 

పం. గో. 

ఆక్షగణితము వ్ ఛాందోగోపనిషత్తునందు 

(41 1.2) నారదముని ననత్కుమారునితో తానది 
వరకు నేర్చిన విద్యలను చెప్పుచు రాళివిద్యను, నమత 

విద్యను పేర్కొ నెను. రాశివిద్యయనగా గణితమనియు, 

నత [తవిద్యయనగా జో్యోతిషమనియు అగ్గము. ఆర్హసంప 

చాయ మున త త్త్వజ్ఞానోపయు క్రములగు విద్యలు తక్క 

మిగిలిన విద్యలన్ని యు తశ్చతిబంధకములుగా ఉేతీంప 

బడినవి. అయినను (తస్మార్త [కియలకు అవసరమగు 

నంతమటుకు (పతి విద్యలోను పరిపూర్ణతను ఆయా 

ఇ నములు పొందియే యున్న వి. అట్టి షడంగములలో 

జ్యోతిషము మూర్గన్యమని వేదాంగజోోతిషము చెప్పును. 

అస్తు యాగములందు [(పధానమగు అగ్ని వేది యొక్క 

నిర్మాణమును గూర్చి (బాహ్మణము లందును, కల్ప 

సూూతములందును చెప్పుచు గణితమును అనేక విధము 

లుగా -ఉపయోగించిరి. ఇట్లు వైదికబుషులదే ఉపయుక్త 

మైన గణితమందలి కొన్ని విషయము లిచట పరిశీలింప 

బడును. ఇచట ఆర్ష గణితమనగా బుషి పోక్త గణిత 

మనియే ఎర్థము. 

అంకగణితము (Arithmetic) ;= ఒకటి మొదలు పరా 

రమువరకుగల సంఖ్యలు వేదములో ననేక చోట్ల వాడ 

బడుటయేగాక కాఠక సంహిశాదులలో * సంఖ్యలుగా 

శ తై. సం, 4, 4. 11; కొఠక సం, 17. 10; మైతాయణీ సం, 11 క. 14; కపిష్టల సం, 20, 9. 
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పేర్కొనబడినవి. వాటినిబట్టి 1 మొదలు 10 వరకు, 

10 నుండి 100 వరకు తరువాత సహస, అయుత, 

నియుత, (ప్రయుత, అర్బుద, న్యర్చుద, సము[ద, మధ్య, 

అన్న, పరార్థపర్యంతము కనిపించును. అనగా 10ి 

మొదలు 10% వరకుగల సంఖ్యలు వాడబడినవి. అథర్వ 

"వేదములో (XIX. ౨2. 8; 28. 21) తుద = 0 

గను, బుచ్చ. అన్ఫచ్చపద ములు వరుసగా ధన, బుణ 

నంభ్యావాచకములుగా నున్నవి. లీలావతియంచు ఖర్వ 

( 10°), మవోపద్మ (10%), నీల ( 10), జలధి 

(10*) మొదలగునవి మరికొన్ని చేర్చబడి పరార్థమ్ 

అనునది 10" గా చెప్పబడెను. ఏక, ద్వి...దశ, శత. 

సహ్మస మొదలగు వాటికి నిరు క్తములో (111. 10) 

వ్యుత్పత్యర్థ ములు చెప్పబడెను, ఈసంఖ్యలు నేటి దశాంశ 

పద్ధతి కనుగుణమగు స్థానకమమునే కలిగియున్నవి. 

మహాభారతమందు (184.16) 'న్నవైవ యోగో గణనేతి 

శళ్వత్ * అనీ సంఖ్యలగుర్తులు తొమ్మి దేనని చెప్పబడెను. 

“పెద్ద మొ త్తములను చెప్పునపుడు శత, సహస పరిమాణ 

ములను వాడుచుండెడివారు. షస్టిమ్ సహసాణి, ద్వాస 

పృతిస్సవా సాణి (72,000) (బు. iv. 16. 18) మొ. 

సాధారణముగా “అంకానాం౦ వామతో గతిః' అను 

న్యాయమునుబట్టి “షల్ణవతి' (96), “చతు స్ప ప్పత్యధిక 

చతు శృతాని' (47, 400) వంటి [పయోగములే అధిక 

ముగా నున్నను వేదములలో కొన్నిచోట్ల 'సప్త శశాని 

వింశతి; (720) (బు. i. 164. 11); *షష్టిమ్ సహస 

నవతిమ్ నవి (60099) (బు. 1. 58. 9) వంటి (పయో 

గములుకూడ కనిపించును, ఒవెదిక బుషులకు అంకగణి 

తములోని సంకలన వ్యవకలనాది (పథాన పరిక ర్మలు 

(fundamental operations) తెలియునని ముందుచెప్ప 

బోవు (బాహ్మణాదులలోని విషయములనుబట్టి తెలియ 

గలదు. 

భిన్న ములతో కూడిన సంఖ్యలు అనేకచోట్ల కనుపిం 

చును. |తిపొద (4) (బు X. 90-4); కలా (fe) (మెతా 

నం. మ 7. 7); పంచదళథభాగ (౫5) (ఆ. శు. ౫. కి) 

Wat wl Bie a hdd 

సవాడౌ ( లిక | అర్ధతృతీయ ( 23 } (ఆ. శు. IM, 20; 

స ప్రభాగ (+), నవమీకలా (శే) ఇత్యాది (వయోగము 

అనేకములు కనుపించును. అశ్లే వర్గము, వర్షమూలము 

లతో గూడిన [ప్రయోగములు కూడ కలవు. శుల్బసూ|త 

ములందును వాటికి మూలములగు [జాహ్మణము 

లందును వర్గములతో కూడిన నిర్మాణము లచేక ములు 

ఉన్నవి. వాటియందు వర్గమూలములను ద్విక రణీ(౪2 ) 

(తికరణీ (4/3 ). అనియు (ఆ.కు. V) డశకరణే (1/10), 

చశ్వ్యారింశత్కరణీ (1/40) "అనియు (కా. శు. 11. 8.9) 

వాడిరి. కనుక క్రరణీశ బ్దమునకు వర్గమూలమని యర్థము. 

శేఢీరూపములోనుండు సంఖ్యలు తె త్తిరీయ సంహిత 

యంద నేకములు కనుపించును. రు[చా ధ్యాయములో 

రండు కలవు. 

(i) 1, 8,5 «ee soo 466 లికి 

(ij 4, 8, 12... vee vee 48 

పంచవింశ [బాహ్మణములో (XVIH. 3) యజ్ఞ ఫలిత 

ములు భూమితి శేఢిలో (Geometrical Progression) 

చెప్పబడెను. 24, 48, లర్ «ee eve ave 49152, 

98804, 196608, 898216. 

తె త్తిరీయాపనిషత్తులో (ద్వి. (ప) (బవ్మాజ్జూనానికి 

కలుగు ఆనందము 100, 100, 100 ,., *.. «100° 

అను [శేఢీరూపములో చెప్పబడెను. 

శతపథ [బాహ్మణములో (£5.47) ఒక అంక 

గణిత శేఢి మొత్తముచేసి చెప్పబడినది. ఆశఢి యొక్క 

మొదటిపదము వశీ, భేదము 4, పదముల సంఖ్య 7 ఐన 

మొ త్రమునకు మూడురెట్లు 756 అగునని యున్నది. 

కాలమానము, ెర్సో మానము (బావ్మాణములలొ 

చెప్పబడినవి. శత. (భా. Xl. 8, 2. లో కాలమాన 

మీదిగువ విధముగా కలదు. 

ప్రాణ: 15 [పొణులు=! ఇడ. 15 ఇడలు=1
 ఇతర్హి 

15 ఇతర్హులు=1 ఊ|ప్ర. 15 తిపలు= 1! ముహూ ర్తము. 
యే 

వ్0 ముహూ ర్లములుా 1 దినము. (ము= 48 నిమిష 

ములు) (1కే ము! గంట.) 

ft కరణీశబ్దమునకు శేభాగణితమందు భుజమను నర్ధముకూడ కలదు. 

+ 1 పొణకా డై నెకండు (సుమారు) 
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ఆర్షగణితము 

శుల్పకారులు (బాహ్మణములనుండి సంగ్రహించిన 

ద్రైర్హకమాన మిట్లుండును := 14 అణువులు=1 తిల; 

'లీ4 తిలలు=1 అంగుళము; 12 అం.=1 [పాదేశము; 

18 అం.= 1 విత స్పి; 15 అం.=1 వదము ; 24 అంజు 

1 అరత్ని ; లీ2 అం=1 జానువు; శీ6 అం= 1 శమ్య; 

8:6 అం.=1 యుగము, 120 అం.,=1 పురువము, 400 

అం.= 1 అత ము. 

రేభాగణితము (Geometry) :. దీనిని ఆర్హసం[ పదా 

యమున రజ్జువనియు, శుల్బమనియు శేర్కూనుచుం జెడి 

వారు. రజ్జువనగా [తాటితో కొలచి చేయు గణితమనియు, 

కుల్బమన గా సమిధలుంచుటకు తగిన వేదుల నిర్మాణ 

మును చెప్పు గణితమనియు అర్థములు. యజ్ఞ సాఫల్యము 

కొరకు వాట్టయం దుపయుక్తము లగు వేదియొక్క 

నిర్మాణములు సరియగు కొలతలతో శా(స్త్రబద్ధము 

కావింపబజెను. వాటిలో బోధాయన, ఆప న్త్లంబ, 

కాత్యాయన ళశుల్బనూ[తములు ఆయా బుషి [పో కము 

అగు [శత సూ తముల కనుబంధములుగా దొరకు 

చున్నవి. ఆర్ష శేఖాగణితమున కివియే ఆధారములు. 

వీటిలోని కొన్ని నిర్మాణము లిచట ఉదహరింపబడును. 

నవీన ఛాషూ చరిత్రకారుల ననుసరించి బోధాయనుడు 

కీ. పూ. 1200, ఆప స్తంబుడు క. వూ. 500, కాత్యా 

యనుడు కీ. పూ. రీ00 ల నాటి చారని (గ్రహింప 

వలెను. 
i. కర్ణసూత్రము : “దీర్హ స్యా జయా రజ్జుః పార్శ్వమా 

సీతిర్యజ్మా నీచయతీ పృథగ్ఫూశే కురుత నదుభయం 

కరోతి” (ఆ. శు. 18) (కొద్దిభేదముతో బో. శు, 1. 48; 

కా. శు. ii. 11) అనగా “దీర్హ చతుర[స్రము యొక్క 

కర్ణము (చేయు చతుర్యసము) పొడవు వెడల్పులు 
విడిగాచేయు వాటి (చతుర[నముల) మొ త్తమునక్లు 
నమానము .” దీనినే ఆధునిక వి థాగరస్ (540. B. C.) 

-సిద్రాంతముగా చెప్పుదుము. దీని విళలోమము నూత. 

రూపమున లేకున్నను ఉపణయోగములు కనుపించును. 
శతపథ (ఛాహ్మణములో (11. 8. 1.) వెతృక వేది 

నిర్మాణము దిక్కులందు లంబకోణము లేర్పడవలెనని 

యున్నది. దానిని కాత్యాయనుడు (16) “దిక్కులవె పు 

భుజములు గల చతుర సమును నిర్మించి దాని భుజముల 

మధ్య బించువులను కలుపగా నేర్పడు చతుర్మసము 

దిక్కుల్నవెపు లంబకోణములు కలదిగను "పెద్ద చతుర స 

ములో సగమువై శా 

ల్యము కలదిగను 

ఉండు” నని చెప్పెను. 

EFGH చతుర[ నము 

A E B 

దిక్కులవైపు లంబ 

కోణములు కలిగి 

ABCD చతుర్మన 

వై శాల్యములో నగ 

ముండును. 

ఈ క ర సూ [త 

మును చతుర్మసమున కుపయోగించి ఆవ న్హంబుడు 

గ/2 యొక్క విలువను కనిపెళ్టైను. (ఆ. శు. 1 10; 

కాళు. 11. (3) అది “భుజ పమాణమునకు దాని మూవడ 

వంతును, దీని నాలుగవవంతును కలిపి యీ నాలుగవ 

వంతులో లి4 వ వంతు తీసివేయవలెను.? అనగా 

౬ Il 1 1 
=| oe శ గ గ్ా జూ ణా గద ర ర ఇడ” కథం 42156... 

ఆధునిక పద్దతిలో కని పెట్టబడిన దీనివిలువ 1414218. 

ఆప న్హంబ శుల్బ్చనూ త వ్యాఖ్యాతయగు కపర్షిస్వామి, 

పటము 1, 

దీనిని నీలకంళాచార్యుడు ఇట్లు నిరూపించేనని చెప్పెను. 

2, 122 = 208 = 289 _ 1172 _ 1 

Naren Es 
17- (117) (17 217) 

1 
కాగల = 0 

2.17 

|| 
= 12 4+ 1 ~ 2.17 

మా 1 1 
క ణం No | wenn ఉనన Sree Tre ఆశతో) ' . శన గ 

త్యగం =I +3 - కశక సుమారు 

సుమారు= 17 - 

ఇట్లు కళ్ల్ణనూ త్రము ననుసరించి నిర్మాణము లేక ములు 

శుల్భ కారులచే చెప్పబడెను. . 

ఒక క్షేత్రమును సమాన వైశాల్యముగల మరొక 
క్షేత్రముగా మార్చుట : 11. చతురనమును దీర్షచతర్యన 
ముగా మాడ్చి. (కా.ళు. 111. 4.) “చతుర[సము యొక్క 
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ఒక కర్షముచే భాగింపబడిన సగమునకు రెండవ కర్షముచే 

రెండవ సగములో నేర్పడు విభాగములను కలుప 
వలను.” ABCD 

చతురస్ర ము లో 

ABC భాగమునకు 

ADO ~~ GDO న 

AB, BC భుజముల 

మీద చేర్చగా ACEF 

అనుదిర చతుర సము 

ఏర్పడు ను. అది AB 

CD అను చతుర్మస 

శీ 

|| 

|| 

పటము 2 

ముతో సమాన వై శాల్యము కలదియగును. (పటము 2) 

దీనినే ద త్రభుజముగల దీర్హచతుర[న్రముగా మార్చ 

వలెనన్న (ఆ. శు, iil 1) నిర్మాణ మిట్లుండును, దత్త 

భుజము (యతో చత్రురస (ABCD) భుజము (ఏమీను 

ఖండించి ఆ బిందువు (50) నుండి (CE అను) కర్ణమును 

మరొక భుజము (కి ను పొడిగించగా P వద్ద) ఖండించు 

వరకు పొడిగించవ లెను, (పటము లి) 

ఈ రెండు ఖండన 

విందువులనుండి చతు 

రస రెండు భుజము 

లకు నమాంతర 

రేఖలు గీయవలిను 

(ను ందరరాజీయ 

వ్యాఖ్య), దో 
భుజము చతుర [స 

భుజముకన్న పెద్దదగుచో చతురస్రముయొక్క రెండు 

నిలువు భుజముల (ఏ4, 6B) ను దాని (యిక సమాన 

ముగా పొడిగించి, ఒకదాని చివర (0) నుండి కర్ల మును 

గీయగా అది చతుర సము యొక్క అడ్డభుజము (టెకీ ను 

ఖండించు బిందువు (P) వద్ద దీర చతురన్రపు దత్త పరి 

మాణ భుజము (6కే గీయవలెను (పటము 4). ABCD 

చతుర సములను య భుజము గల దీర్చ చతుర స్రములుగా 

చేయగా GHFC లు కోరిన దీర్భచతుర[స్రము లగును, 

ఉపప_త్తి సులభము. దీర్హచతుర|నమును చతుర|సముగా 

మార్చుట ముందు చెప్పబడును. 

౮ 

శ] 

{il 

పటము 8 

100 793 

అ 

(111) చతుర సమును వృత్తముగా మార్చుట (ఆ. కు, 

11.2; కా శు ii. 13, 14) :. (చతుర్మన) మధ్య 

6 

Tl 

పటము 4 

బిందువునుండి కోణమునకు గల దూరములో, భుజము 

యొక్క సగమునుక్రీసి వేయగా మిగిలినదానిలో మూడవ 

వంతును ఆ సగ భుజమునకు కలుపగా వచ్చిన పొడవు 

వ్యాసార్థముగా వృ_త్తమును గీయవళెను.? ఇది స్థూల 

ముగా చతురస వైశాల్యము కలిగియుండును. 

ఉదా; చతుర స భుజము 16 అనుకొనుము. 

చాని క ర్ల ము= 162" = 22.6272" 

న్ కర్ణము - స్తే భుజము ౫ 11-3136" - 81=3-3136" 

వ్యాసార్ధ ముకాశీ భుజము +శ్లే (3-3136) = 81+ 1.105" 

=9.1057 
(దీనిని బట్టి n=3-088 

వృత్తమును చతురసముగా మార్చవలెనన్న చాని 

వ్యాసమును 18 భాగములు చేస వాటిలో 16 భాగముల 

భుజముతో చతుర[సమును నిర్మింపవ లెను. (కా, శు. il. 

14, కారిక) 

(దీనిని బట్టి m=3-160... వచ్చును.) 

(1౪) కొన్ని సమానములగు చతుర[సములను ఒకే పెద్ద 

చతుర|స్రముగా మార్చుట (కా. కు, vi. 7.) వ 

దత్త చతురనములను ఒకటి తక్కువగా పంక్తిలో 

చేర్చిన ఆ సరళరేఖ భూమి యగును. ఒక కుక్కువగా 

పేర్చిన వచ్చు పొడవును 3ండుసమభుజములుగా అమర్చిన 

చాని యెత్తు కోరిన చతురస భుజమగును. ఇచట దత్త 

చతుర సముల భుజము & పరిమాణములు మరియు వాటి 

సంఖ్య, షె అయిన నిర్మించవలసిన (తిభుజము యొక్క 

న 

టి 



ఆర్షగణీత ము 
తి 

పటము రీ. 

భూమి (1-12 వరిమాణములు. ఈ భూమి చివరలకు 

(n-- 1a పరిమాణములు గల | తాడును కట్టి దాని మధ్య 

శీర్ష కోణము వచ్చునట్లు లాగవలెను. దీని యెత్తు &D 

[కొత్తగా నిర్మింపవలసిన చతుర్మస భుజమగును. దిని విలువ 

Nn. పరిమాణములని కర్లనూతము (వై పె థాగరస్ 

సిద్ధాంతము తో నిరూపింపవచ్చును, (పటము ర్. 

na గ. (క 3) 2 

ఇట్లు (తిభుజములను చతుర[సములుగను, చతుర[సము 

లను (తిభుజములుగను మార్చుట, పెద్ద చతుర[సమునుండి 

కావలసిన చిన్న చతుర[సమును ఖండించుట, కొన్ని 
అసమాన చతుర్మనములను కలుపుట మొదలగు వద్దతు 

లనేకములు చెప్పబడెను. ఆయా వేదుల నిర్మాణములకు 

కావలసిన ఇటుకల ఆకారములు, సంఖ్యలు కూడ చెప్ప 

బడెను. 

శ్యనచితికి కావలసిన ఇటుకల ఆకారములు, సంఖ్యలు, 

శ్రీ అవ్యక్త కరాసులుండు సమకాలీన నమీకరణములతో గాని 

సాధింపబడనివిగా నుండును. ఇట్టివి బౌ, ళు. క్ష, 24 

లోను, ఆ. శు. ౫ లోను చెప్పబడినవి. వాటిని ఈ పరిమిత 

ముగు వ్యానమందు వివరించుటకు వీలుశాదు. 
వీజగణితము (Algebra) : వైదిక (గంథములందు 

శేఖాగణితము |పశ్యేక ముగా శుల్బమను వేరుతో కాన్చిం 

చినట్లు బీజగణితము విడిగా కనిపించదు. కాని (బాహ్మ 

ణములందును, శుల్బములందును శేేతములను సాధించు 
నపుడు వీజగణిత సిద్ధాంతములు కొన్ని వాడబడెను, 

ఆ యంశము లిచట ఉదాహరింపబడును. 

1 చతుర్మనమును దీర్చ చతుర్మసముగా మార్చునపుడు 

వెనుక చెప్పబడిన పద్దతి ననుసరించి 22=06) ( 2= దత్త 

భుజ పరిమాణము ) వంటి సమీక రణము ఏర్పడును. 

1 శతవథ [బావ్మాణము (x- 2-37-10) లో మహో 

వేదిని గూర్చి చెప్పబడెను. దీని నిర్మాణము ఆప న్పంబునిచే 

వివరింపబజెను. (ఆ. ళు. ౪ 1) అది ఒక సమద్విచాహు 

నమలంబ చతుర్భుజము (Isosceles Trapezium). దాని 

భూమి కి0 అడుగులు, రండవ నమాంతర భుజము 

(ముఖము) 24 అ, ఎత్తు 86 అ,లు ఉండును. దీని 

వైశాల్యము 972 చ. అడుగులు. 

వై_శాల్యము కొన్ని చదరపు  పరిమాణములు 

ఎక్టువ కావలెనన్న మొదటి చదెర్సుర పరిమాణము లన్నియు 

ఎక్కువ కావలెను, అశ్లుక్కువైన [కొత్త పరిమాణము 

(uni) ౫ అయిన 

36x. (“> )-9+m (m చ.ప.లు వైశా 

ల్యములో వృర్ధి 
972x2= 9/2 +m 

Bg x= 1 +m 
T2 

ఇట్టి విలువ V 101 అయినప్పటి నిర్మాణ క్రమ 

మును కాత్యాయనుడు వివరించెను. (కా. శు, VL. 2) 

iii శ్యనచితి యొక్క వృద్ధిని చెప్పెడి ఒక పద్ధతి 

జ 
జే 

న! 

వాలు ఇని కను హా 
శని 

నాన అను జ చను కును న జు 

= ఇది వీజ గణితములో లంబకోణ (తీభుజములందుభుజిముల నిష్పత్తిని తెలుపును. 
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సంపూర్షవర్ల సమీకరణమునకు చెందియున్నది. దాని ఆకా 

రము కొలతలు పురుష [పమాణములో 6వ పటములో 

చూపినవిధముగా నుండును. చాని వైశాల్యము 7కే 
చతురపు పరిమాణములు. 0 చతురపు పరిమాణములు 

వై శాల్యములో వృద్ధియైనచో (క్రొత్త దైర్య పరిమా 
ణము ౫ అగు ననుకొందము, 

(Increased unit of length=X) అయిన, 

27.2220 ఫేన p)= Ti#+m. 

కేన = 74 +m. ఈ సమీకరణనులో మ యొక్క. 

పెద్ద ఘాతముల విలువల నువేతించిన 

Xx? = 1+. (చాచాపు)* అగును. 

కాశ్యాయనుడీ విలువతోశే వేదివృద్ధిని చెప్పెను. 
(కా ళు, Vi 4), 

iv. శుల్ఫ కారులు లంబకోణ [తిభుజములను సాదించిన 

విధ మీ [కింద సమీకరణము ననునరించి యుండును : 

న reese (1) 

కాత్యాయనుడు దీర్థ చతుర[సమును చతుర[న్రము 

(Square) గా మార్చునపుడుకూడ ఇదేరకమగు సమీ 

కరణమును పొందగలిగాను. డాని నిర్మాణ మిట్లుండును; 

(కా. శు, 11 2.) “దీర్ల చతుర సపు పొడవును వెడల్పుతో 

ఖండించి మిగిలిన భాగమును అప్లై ద్విఖండనచేసి ఒక 

విభాగమును దత&ిణవెపునను, రెండవ దానిని తూర్పు 

వెపునను చేర్చగా నేర్పడుదానికి కొంత కలిపి (చతు 

ణు చా అ a Te ఖు అని శా చను ఇను ఉను ను ఇను 

, గీ క్ష క 

॥ 
శే 

lm | |. 
Ar 

|. క్ట | 
(౯ 

పటము 

చాణణానానా. 

మిగిలిన (1 -కుపొడవును శెండు వనమజాగములువేసి 

బొమ్మలో చూపిన విధముగా చేర్చవలెను. గీతలున్న 
మూలను పూరించగా నొక చతుర(న 'మేర్చడును. దానిని 

కోరిన చతుర[సమునకు సమానముగా మరొక విధమున 

తగ్గించవలను. క 11. ననుస 

యూ (ఇని) _ (ఆత sy 
Vm) = అ _ (= DEE ఫిషర్ గా 

పతిశేపించిన ఖః (+(క్రాకి (= అగును 

ఇది వెన (వాసిన (1) ని పోలియున్నది. ఇట్టి సమీకర 

ణము మీద నాధారవడు కొన్ని లంబకోణ [తిభుజము 

లను ఆప స్తంబుడు సాధించెను. (ఆ. శు, V 3-7) అవి 

(1) 3*--ఢి=ో దీని ననునరించి 

(343-3) (443 = (5-5-3)? 

(3+ 3-4) + (4+ 44) = (515.4? 

ఇవికూడ లంబకోణ (తిభుజము లగును, 

(2) 5౨ +12*=13* దీని ననుసరించి 
(5+5-2) + (2+ 12.2 = (13+ 132} 

ఇదికూడ లంబకోణ (తిభుజ మగును. 

ఈ విధముగా తెలిసిన లంబకోణ (తిభుజమునుండి. భుజ 

పరిమాణములను మార్చుచు ఇతర లంబకోణ [కిభుజము 

లను సాధించెను. వెనుక చెప్పబడిన సమాన చతుర[సము 

లనేకములను ఒకటిగాచేయు కాత్వ్యాయనుని పద్ధతికూడ 

ఇట్టి సమీకరణమునే యిచ్చును. దీనినే [బవ్మాగుప్తుడు 

[(బవ్మూస్సుట సిద్దాంతము (XI. 33) లో 

మయి మి 2nMn, Mn? వంటి రూపములో 

లంబకోణ (తిభు జము యొక్క భుజముల సంబంధమును 

చెచ్పెను. శుల్బశ్యాన్ర్రములో దీని ననునరించి చెవ్పబడివ 

* The science of Sulba by Bibhuti Bhushan Datta—Calcutta. P. 167. 
లి 

(A) మః= (23) జా (=) దీనినే భుజముల సంబంధములో 226, p+, రి-రి 

గా వ్రాసిన లంబకోణ (తిళుజమున కుపయోగించును. 
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ఆర్షభూగోళము 

లంబకోణ (తీభుజములు వె నుదాహరించిన రెండు రక 

ములే కాన్పించును. తరువాత [బహ్మగు ప్పుడు, మవో 

వీరుడు, భాస్కరాచార్యుడు మొదలగువారు మరికొన్ని 

లంబకోణ [తిభుజములను చెప్పిరి. 

శుల్చక' ర్లలకు రేఖాగణితము, వీజగణితము ెలిసినను 

వారు వాటిని సోపప త్తికముగా సూ(తీకరింపకపోయిరి. 

వా రుపయోగించిన నిర్మాణములను మనము నవీన 

గణితముతో ఉపపత్తీ కరించుకొనవలని వచ్చెను. ఉపవప త్తి 

కుపకరించు సిర్ధాంతములను వాశళేమియు చెప్ప లేదన 

వచ్చును. దానికితోడు 7 వంటి సాంశేతిక నంజ్ఞలను 
కూడ వారు వాడలేదు. అందుచే చారి సూత్రములు 

గణితమున కంతగా తోడ్చడక పోయెను. 

జ్యోతిషము (Astronomy) ;= నకు[త విద్య (పత్యేక 

విద్యగా చెప్పబ డెను. (గహములసం ఖ్య, గమనము, 

నత తములు, రాశినిభాగము, అయనములు, బుతువులు 

మొదలగు [పాథమిక విషయములే గాక [గహణములు, 

అధికమాసములు మొదలగువాని వివరములుకూడ వేద 

ములతో కలవు. బు. సం. * 40. 5-9 బుక్కులలో 

అత్రిమవోమునికి సూర్య[గహణమును గూర్చిన విషయము 

పూ_ర్రిగా తెలియుననియు, వారి నంతతికికూడ పూర్తిగా 

తెలియుననియు. ఉన్నది. అధికమానమునుగూర్చి బు. నం, 
1. 25.85 తో కలదు. వేదాంగ జో్యోతిషమునుఐట్టి 

1080 దినములలో సూర్యుడు ఆకాశవీథిని 5 చుట్టును, 

చందుడు 67 చుట్టును తిరుగుదురు. 5 సంవత్సరములు 

గల ఒక యుగములో ఈ 67 చుట్టు నాకు[త్రమాసము 

లనబడును. ఇట్టి మాసమునకు 27శిదినములు. కాని 

. సావనమాసములు 5 సంవత్సరములలో 62 మాత్రమే 

ఉండును. సావనమాసమునకు దినములు 29. (పతి 
రీ సం. లకు రెండు అభీకమాసములు వచ్చును. అశే 

(పతి 62 దినములకు ఒక తిథి లోపించును. ఈవిధముగా 

5 సంవత్సరముల కాలములో సూర్య చం[దుల గమన 

మునుగూర్చిన. విషయములు వేదాంగ జ్యోతిషమందు 
చెప్పబడెను. ఖగోళ మునకు సంబంధించిన సూవ్మగణిత 

మేమియు దానియందు లేదనవచ్చును. చె చెప్పిన విషయ 

ములుకూడ సూలముగనే యుండుననియు, అవి అన్ని 

కాలములకు తగినట్టి పద్ధతులలో లేవనియు లోకమాన్య 
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బాలగంగాధరతిలక్ తన వ్యాఖ్యానములో (వా నెను. 

ఆ|[గంథము నేటి సిద్దాంతముల కేమియు ఉపయు క్రముగా 

లేదు. కేవలము యజ్ఞ యాగాదుల కాలనిర్హయమున శే 

ఉపయోగించును, 

భూమి గుండముగా, నుండుననియు అది గాలిలో 

నిరాధారముగా నూర్యునిళ క్రిచే నున్నదనియు (బు, 

iv. 53. 3; ఓ 33. 8) కొందరి వ్యాఖ్యాతల సమ్మతము. 
సూర్యు డుదయించుట కాని అన్హమించుట కాని లేక 

కొంతభాగమునకు రా|తి, కొంతభాగమునకు పగలు 

ఏర్పరచుచు తిరుగుచుండును అని ఐతరేయ (బాహ్మణము 

(ili. 44) ను బట్టి శెలియును, 

సంజ్ఞా వివరణము 

తె. సం=శై త్రిరీయనంహిత 

బు, సం---బు గ్వేదనంహిత 

ఆ, ళు._-ఆప న్తంబ శుల్ఫ సూత్రములు. 

కొ, శు కాత్యాయన శుల్భ్బ సూ తములు. 

శత, (బా---ళతపథ (బాహ్మణము. 

బో. శు.-_బో ధాయనశుల్బ సూత్రములు, 
అర 
రుం ణా 

ఆర్షభూ గోళము :- భూగోళస్వరూపము :- భూమి 
సూర్యచం[దులవలె ఆకాశములో నున్నది. భూమి మిగుల 

చెద్దదగుటవలన బల్లపరపుగా గనబడును. మరియు దీని 

మీది జనులందరును, తాము సెనున్నటులును, కొందరు 

(కిందనున్నటులును తలంతురు. ఆకనమునకు మధ్యనున్న 

గోళ మునకు [కిందుమీదులేమి ? (భూమి విశాలము. 

జనులో అల్బ-ాయులు). అది ఎటుచూచినను చదునుగనే 

కన్చించును. మరియు ఆకనము భూమినంటినట్లు కన 

బడును. కాని యిది వెలగపండువలె గోళాకారము, ఈ 

గోళమునడుమ మేరువు దండాకారముగ దకిణో_త్తర 

ముల వెలికుబికినది. దీని ఉత్తర్శాగము పేరు సుమేరువు. 

దకిణా|గము పేరు కుమేరువు. ఉత్తర మేరువునకు నెగా 

ఆకాశమునందు ఉత్తర [ధువతారయు, దథఠీణ మేరు 

వునకు చెగా ఆకాశమునందు దఠిణ (ధువతారయు, 

గలవు. 

యామ్యగోళము - సౌమ్యగోళము :. ఉత్తరాయణ 

దశిణాయ నారంభములందు సూర్యుడు సూటిగా 

ప, 



భూమధ్య ేఖమీదుగా పోవును. ఈ శేఖకు ఉత్తరమున 

నున్న భాగమునకు సౌమ్య గోళమని "పీరు. దకిణమున 

నున్న భాగమునకు యామ్యగోళమని పేరు. సౌమ్యగోళ 

మంతయు జంబూ ద్వీపము. 

భూమధ్య వలయశేఖకు విషు వన్మండల రేఖయని చేరు. 

ఈ రేఖమీద లంక కలదు, ఇది నేటి సింహళము కాదు. 

వనాడో లవణ సము[దములో మునిగిపోయినదీ లంక, 

ఉజ్జయిని నుండి ఒక లంబరేఖ గీచినచో అది నిరత రేఖ 

నంటియున్న యీ లంకనుతాకును. ఈశేఖమీదనే లంకకు 

తూర్పున యమ(వ)కోటియను పత్తనము గలదు. లంక 

కును యమ (వ 

ఆర్ష భూగోళము 

(క) గోమేధ (6) పుష్కరము లను ఆరు ద్వీపములు 

గలవు. ఈ యారు ద్విపములును, లవణ సముద్రమునకు 

ఉత్తరముగా నున్న జంబూ ద్వీపమును గలిసి యేడు 

ద్వీపములు. కావుననే “స్ప ద్వీపా వసుంధరా” అను 

సూ క్రి సరియగుచున్నది, 

కొన్ని పురాణములలో ప్లక, శాలల, కుశ, _కౌంచ, 

శాక, పుష్కుర ద్వీపము లొకచాని కొకటి దక్షిణముగా 

నున్నవని కలదు. మరికొన్ని పురాణములలో నివి కొంత 

వ్యత్య స్తముగా నున్నవి. యోగసూత భాష్యుములో 

(శ్రీ వ్యాసులు శాక, కుశ, (కొంచ, ఇాల్మల, మగధ 

సుమేరు 4 (గ మెధ్య, పుష్టర 
కోటికిని 1265 చన యా [మా క [3 ద్వీప ములనుచెప్పిరి. 

యాజనముల దవ్వు క ర ల al 7 mw న్డ్ యామ్య గోళ 

(వృ. వ. సిద్ధాం చ లా / | మునం దిపుడు 

తము). ఇది భూమి 

యడ్డు కొలతలో 

మనకు ఆస్ట్రేలియా 

యును, ఆ(ఫికాలో 

నాలుగవ వంతు. జ్ / / శ 
కొంత భాగమును, 

యమ (వ) కోటికి ్రద్ధపు రోమ 1|| —— అమెరికాలో సగభా 

రిల | కార . దానిక 
తూర్పుగా 1265 పా 

గమును కానిపించు 

యోాజనములదూర చేధి 
చున్న వి. మలయా 

ఘృతే 
మున ఆ శేఖమీదనే Na ఖు మొదలగునవి భరత 

సిద్ధపురి యున్నది. మద్య . వరమున అనుద్వీప 

అటనుండి ఆరేఖ ! ము లని పురాణము 

మీదనే రోమకము nT -పపవు[ దధి లలో గలదు. ఈ 

అను ప త్తనము శ్రుమీరు . యామ్య గోళము 

గలదు, ఈ నాలుగు 
పటము 1 నందు ఈ ద్వీప 

ప తనములకును సుమేరు కుమేరువులు 1265 యోజన 

ముల దూరముననే యున్నవి. నిర దేళముననుండు 

వారికి రెండు మేరువులును, రెండు (ధువములును మీతిజ 

మున కనిపించును. 

యామ్యగోళము :- భూగోళమధ్య వలయమునకు దజీ 

ణమున లవణ సము[ ద మున్నది. అటనుండి యొకదాని 

కొకటి దతిణముగా (1) తీర (2) దధి (8) ఘృత 

(4) ఇతురస 

గలవు. ఈ లవణ సము[దమున కొకదాని కొకటి దతీణ 

ముగా (1) శ్ఞాక్ర (2) శాల్శల (8) కుశ (4) (కౌంచ 

(క్) మద్య (6) స్వాదునీర సముదములు 

షట్కము లోని కొంత భూమి మునిగిపోయి యుండును. 

అస్త జంబూ ద్వీపమునందును కొంత భూమి మునిగి 

యచట సముద్రము లేర్పడి యుండును. 

"కల పర్వతములు :- భారత వర్షములో మహేం[ద, 

మలయ, సవ్యా, శ క్రి మత్, బుక, వింధ్య, పారియాతము 

లను పడు కులపర్వతము లున్నవని వాయు పురాణము 

పేర్కొన్నది (67 అధ్యాయము). ఉత్తరమున గంగ పుట్టిన 

చోటినుండి దతీణమున కన్యాకుమారి వరకును వేయి 

యోజనములు వ్యాపించియున్న భూమినే భారత 

వర్షము లేక భరత ఖండము అనిరి, 
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ఆర్షభూగోళము 

అమరసింహుడు *___హివువాన్ నివధో వింధ్యో 

మాల్యవాన్ పారియాతకః గంధమాదన మస్యేచ చామ 

కూటాద యో నగా అని జంబూద్వీపములోని కొన్ని 

పర్వతములను చెప్పినాడు. 

1. హిమవ౦తము := ఇది కింపురువవ ర్హమునకు దతీణ 

మందు మేరయై యుండునది. 

2. నిషధము := ఇది హారివర్హమ నెడు వర్షమునకు 

ఉత్తరమున బాలసూర్య [పకాళమె యుండును. 

3. వింధ్యము := ఇది భారతవర్హ మందుండు కుల 

పర్వతము. 

4. మాల్యవంతము := ఇదియే (5"ా౦ంచపర్వతము. ఇది 

మేరు పర్వతమునకు పడమట గంధమాదన సమ్మ పమా 

ణమె యుండును. 

5. పారియాత్రకము :- ఇది భారతవర్గమం దున్నది. 

6. గంధమాదనము ;:* ఇది మేరుపర్వత మునకు 

తూర్పున నున్నది. 

7. హేమకూటము :- ఇది కింపురువ వర్గమునకు 

ఉ త్రరముననున్నది, (ఇది లింగాభ ట్టు చేసిన వివరణము 

జంబూద్వీపములో ఒకొక్క వర్గములోనేగాక నిరత 
చేఖ|క్రింది ఆరు దీవులలోను దీవికి ఏడేసి కులపర్వతము 

లున్న వనీ వాయుపురాణము చెప్పినది. 

కులపర్వతము లనగా పథానపర్యత ములని భావము, 

పర్వతమను పదమునకు సర్వత ఉండునది, సంధులుగలది 

యనియు వ్యుత్స త్తియున్నది. పర్వములు లేకపోయినచో 
గిరియగును. అది పర్వతముకాదు. రెండు పర్వతముల 

నడుమనున్న నేల లోయ లేక కనుమ. సంస్కృతములో 

ఇదియే [(దోణి. గిరి పగిలినచో ఆపగులును దరి యందురు. 

భారత వర్షములో నున్న మహేం[ద మలయాది కుల 

పర్వతములకు అక్క పెట్టలేనన్ని శాఖలున్నవి. ఇవి శాఖా 

పర్వతములు. మందరము, వై హారము, దుర్గురము, 

కోలాహలము, సురసము, మైనాకము, వై ద్యుతము, 

పాతంధమము, పాండురము, కృష్ణము, గంతు ప్రస్థము, 

గోధనము, పుష్పగిరి, (శ్రీ జయంతము, శై వతకము, 

కారువు, కూటళిలము మునైె నవి శాఖా వర్వతములు. 

ఈ కొండలలో ఆర్యమైచ్చ జనపదము లున్న వని వాయు 

పురాణము తెలుపుచున్నది, 

కులపర్యత ముల పుత్తి9కలు i= తీిసొమ, బుతుకుల్య, 

ఇతుల, (తీదివ, లాంగూలిని, వంశధార అను నదులు 

మహేం[దమను కులపర్వతము గన్న కూతుండు. వంశ 

ధార మన మెజిగినదే. వీనిలో కొన్ని నదులు నేడు 

లేవు. కొన్ని నదులు నామరూపములు లేకుండ 

పోవుట కలదు. |తివేణిగా (వసిద్ధి చెందిన వానిలో సరన్వతి 

నేడు లేదు. నదులేమి ? అవి పుట్టిన పర్వతములే యొక్గొక 
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యెడ మటుమాయమై పోయినవి. ఉత్తర సముదములో 

కొన్ని కొండలు మునిగిపోయినవని వాయు పురాణము 

వాకొనుచున్నది. 

కృతమాల, తా్యమపర్షి, పుష్పుజాతి, ఉత్పలోవతి అను 

నవి మలయపర్వతమునుండి |న్రవించీన యమృత వాహి 

నులు. వీనిలో తా|మపర్థి నువరిచితము. ప్రసిద్ద మైన 
ఉదకమండలమే మలయపర్వతమని కొంద రనుచున్నారు. 

సహ్యాకుల పర్వత పు త్త్రికలై న గోదావరి, భీమరథి, 

కృష్ణ వేణి, వంజుల, తుంగభద, సుపయోగ, కా వేరులు 

దతీణ భారతము నానంద నిలయము గావించినవి. 

బుసీక, సుకుమారి, మందగ, నపలాణిని యను 

వాహినులు శు క్తిమత్కుుల పర్వత సంతానము. 

బుకకుల వపర్షితము గన్న గారాబు బిడ్డలు శోణ, 

నర్మద, మందాకిని, దశార్ల, చిత్రకూట, తమన, పిప్పల, 

శోణి, కరతోయ, వ్రైళాచిక. నీలోత్పల, విపాళ, 

జంబుల, శుక్తిమతి, మ్మకుణ, (తిదివ అనునవి. 

వింధ్యకులప ర్వత ము తాపి, పయోస్టి, నిర్వింధ్య, 

మద, నివధ, వేణ్య, వైతరణి, శితిబాహు, కుముద్వతి, 

తోయ, మవోగారి, దుర్గ, అంత శీల అను జలకన్యలను 

గన్నది. 

పారియా|త కులపర్వతమునుండి వేదస్థ్భతి, వేదవతి, 
వృత్రఘ్న, సింధు, వర్ణాస, చందన, నతీర, మహతి, పద, 

చర్మణ్వతి, ఏదిశ, వెత వతి, ఇప, అవంతి, అను [(నవంతీ 

సంతాన ముద్భవిల్లి నది. 

ఇట్టి నదీమతల్లులకు పుట్టినిం కైన యీ మహాపర్వత ముల 

వయస్సెంత ? ఇవి యెప్పటివి* వీనికి తావై నభూమి 

వయస్సు రెండువందల కేట్టయేండ్లని భూత త్త్వ వేత్తలు 

నుడువుచున్నారు. మన పురాణములు వె వస్వశమనువు 

800 కోట్ల యేండ్ల వెనుకటివాడని చెప్పినవి. ఈ వైవస్వత 



మనువునకు మునిమనుమడే ను|ప్రసిద్ద భరతుడు. ఈతని 
చేరనే మనభూమి భారతవర్హమని ఖ్యాత మైనది. ఈతడును 

మనువే. కావున ఈ భూమి అంత వయస్సుగలదియని 

తేలుచున్నది. పర్వతములుకూడ కోట్ల యేండ్ల(కింద నేర్పడి 
లు య 

నవే. కొన్ని కొండలు నుమారు 120 కోట్ల చె చిలుకు 

ఏండ్ల్మకింద _ పుట్టినవని భూగొా ళళా న్తజ్ఞులు 

పించిరి. 

నిరూ 

భారత వర్షము :- పురాణములన్నింటిలోను కడుంగడు 

[పాచీనములై నవి వాయు, విష్ణు, (బహ్మాండ పురాణ 

ములు. ఇవి భొారతవర్హ మును గుజించి యేమి చెప్పినవి? 

ఖగోళజ్జులు ఏమిచెప్పిరి ? పరిశీలింతము. 

మేరువర్వతము := మేరువు |బహ్మోండములో ఈశ్వర 

మాయ. ఇదియే చేవలోకము, మేరువు భార్య ధారిణి. 

ఈమె బా ర్లిషదుల కూతురు. ఈమెకు మందర అను 

పుతుడే కాక మరి ముగ్గురు కూతుండుకలరు. ఇది 

స్వాయంభువ మన్వంతరములోనిముచ్చట (వా. 30 - 35) 

వెనుకటిరోజులలో' మేరు శిఖరము ధగధగలాడుచు 

ముల్లోక ములకు కనబడుచుం జెడిది. దానికి సామిత్ర మని 

పేరు. చాని ఒక (పక్క హిమవంతుని కూతురు నివసిం 

చెడిది, (వా. 30-81.) 

మేరువు ఇలావృతవర్షము నడుమ నున్నది. మేరు 

వునకు నాలుగువై పులను భ|చాశ్వ, భారత, కేతుమాల 

ఉత్తర కురుదేశము లున్నవి. ఇందు నీల, నిషధ, శ్వేత, 

హేమకూట, హిమవత్, శృంగవత్ పర్వతములును, 

హిమవత్పర్వతము నాళశయించి భరతవర్హ మును, పామ 

కూటము నాశ్రయించి, కింపురుషవర్ష మును, నిషధ 

హేమకూట పర్వతముల . నా|శయించి వారివర్గ మును, 

నీలశైలము నా[శయించి రమ్యకవర్ష మును, శ్వేతపర్వ 

తము నా[శయించి హిరణ్మయ వర్ష మును, కృంగవ 

త్పర్యతము నా|శయించి కురువర్ష మును గలవు. ఇలా. 

వృతవర్ష ముతో నివి మొత్తము ఏడు వర్షములు. 

_ జంబూద్వీపము := స్వాయంభువుని కొడుకు [పియ 

(వతుడు జంబూద్వీపమును తన చెద్దకొడుకుకగు అగ్నీ 

[ధునికిచ్చెను. అగ్నీ[ధుడు తన పెద్దకుమారుడై న నాభి 

యను వానికి జంబూద్వీపములో దతీణముననున్న హిమ 
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నందు సిద్ధచారణ గంధర్వులు నివసించు కొండలు గల 

తొమ్మిది భువనములున్న వి. లవణ సము[దము దానిని 

చుట్టుకొనియున్నది. జంబూద్వీపములో భారతవర్త మునకు 

ద&ిణమున అంగ, యము, మలయ, శంఖ, కుశ, వరాహా, 

బర్జిణము లను నేడు అనుద్వీపము లున్నవి. అంగ 

ద్వీపములో మైచ్చగణములున్నవి. యమద్వీపము బంగార 

మునకు పుట్టినిల్లు. మలయద్వీపములో మేచ్చులున్నారు. 

ఇక్కడ చందనవృజా లెక్కువ. ఇదికూడ బంగారమునకు, 

ముత్య ములకు నిలయము. ఈ ద్వీపములో మందర పర్వత 

మున్నది. దానిమీద నురానురపూజితుడు [శీ అగ న్య 

మహార్షి యుండును. ఇందు (కికూట పర్వత మున్నది. 

దానిమీద 8000 యోజనాల లంకాపట్టణ మున్నది. అది 

రాకన నివాసము. దీనికి తూర్పున గోకర్ష ఊత్రమున్నది, 

శంఖ ద్వీపము నూరు యోజనాల పరవు. ఇది మచ్చ నివా 

సము. కుముద ద్వీపములో మవోదేవుని సోదరియగుకుము 

దను, మవోద్విపములో ఆదివరావాస్వామిని పూజింతురు, 

ఇట్టు భూమికి నడుమ లవణ సము[దము మేఖలవ అ 

నున్నది. ఆసము[దములో అనుద్విపాలున్నవి.. 

వాటిలో పుట్టు మీసాలవారు, మోకాలి బంటివారు, 

(వేళ్ళు వెల్లంకులు, కాయలు గనుళ్ళు తినువారు 'వావి 

వరునలు లేనివారు, 80 పండ్లు [బితుకువారు గలరట |! 

వీరు ఊరాంగ్ ఉటాన్ వంశ మూలపురుములేమో ? 

ఇందలి మలయము నేటి మలయాజానా ? బర్హిణద్వీపము 

నేటి బోర్ని యో కావచ్చునా ? 

మేరువునకు దకిణముగా హిమవత్పర్వతము, చానికి 

దక్షిణముగా సము[ దము వరకును భారత వర్షము, దీనికి 

ఉత్తరమున అనగా హిమాలయమున శకెగువ కింపురుష 

వర్షము, దానికి ఉత్తరముగా హారివర్ష ము కలవుం 

కొందణు నవ్యవరిళోధకు లిట్లందురు జంబూ ద్వీప 

ములో దకిణపుచెడ భారత ద్వీపము. కావున నిది జంబూ 

భారత ద్వీపము, దీని దక&ిణపుకొన భారత వర్షము. అది 

కూడ జంబూ ద్వీవమే. తత్సూచకముగా నేటికిని కాళ్ళీ 

రములో జమ్మూ అని కొంత [పచేళ మున్నది. జంబూ 

పదమునకు తద్భవమే జమ్మూ అనునది. _- 

(బవ్మోండ పురాణములోని జంబూద్వీపము "వేరుగా 

నున్నది. చానిలోను నవఖండములున్నవి. వాని పేర్లు; 



ఆర్షభూగోళము 

(1) చై వఖండము (2) గభ_స్త్యఖండము (8) పురుష 

ఖండము (4) భరతఖండము (5) శరభ ఖండము (6) 

గంధ ర్యఖండము (7) తా[మఖండము (8) శరుఖండము 

(9) ఇందుఖండము. ఈ తొమ్మిది ఖండములలా ను 

వరునగా (1) చేవ (2) భూత (ల ) కింపురువ ( ) మానవ 

(5) సిద్ధ (6) గంధర్య (7) రాతన Me (9) 

పన్నగు ుందురు. గ ఏ! 

తక్కిన వర్షములలో యుగములు లేవు. కాని భారత 

వర్షములో నాలుగు యుగములున్న వి. భరతునికి పూర్వము 

దీనికి హిమవర్షము లేక పైమవతవర్హము అని నేరుం జెను. 

నాభి అనువాడు దీనిని పరిపాలించెను, దీనికి నాభివర్హమని 

కూడ పేరున్నట్లు గనబడుచున్నది. (వెన్నెలగంటి నూరన 

తెలుగు విష్ణుపురాణము నాభికొడుకు బువభుడు, 

బుషభుని కుమారుడు భరతుడు, వానివలననే హిమవర్ష 

మునకు భారతవర్ష మని పేరువచ్చినది. అజనాభమనియు 

దీనికి వ్యవహారముండెను. (భాగవత 5 న్కం) 

సగరుని కుమారులు జంబూద్వీపమును |తవ్విపోయుట 

వలన (1) స్వర్ష్మపస్థము (5) చం|ద్రశుక్లము (క) ఆవర్త 
నము (4) రవణకము (5) మందేవోరుణము (6) పాంచ 

జన్యము (7) సింవాళము (8) అంక అను ఎనిమిది ఉప 

ద్వీపము లేర్పడినట్లు భాగవత పురాణము  శెలుపు 
చున్నది. 

ఆర్యభటుడు తన సిద్దాంత శిరోమణిలో “లవణ 

సముద్రమునకు ఉత్తరముగానున్న భూమిలో సగము 
జంబూద్వీపము, ఇక మిగిలిన సగములో ఆరుదీవులును, 

ఏడు సము[దములును ఉన్నవి.” అని చెప్పెను. 

లవణ సము[దము 9701 యోజనాలు, నిరకరేఖ 

మీద లవణ సముద్రములో లంక యున్నది. నిరక్షరేఖ 

మీద లంక, రోమకము, సిద్ధపురి, యమగ(వ) కోటి అను 

పట్టణములున్న వి. ఈ నాలుగు పట్టణములకు పరస్పర 

దూరము భూవృ_త్తములో నాలుగవ వంతు. అనగా 

తొంబది యంశలు. లంకలో సూర్యోదయ మైనప్పుడు 

యమగ(వృకోటిలో మట్ట = మధ్యాహ్నము. సిద్ధపురిలో 

అ_నస్త్రమయము. రోమకములో నడికిరేయి. 

దీని తెలివిడి యిది := ఎనిమిది యినుపచువ్యలు గల 

యొక గుడ్డగొడుగును తెబచి నిలువుగా నేలలో నిలుచు 

నట్లు " చెట్టుదము. గొడుగునడుము ఆధారముగానున్న కట్ట 

మేరువు యొక్క పాతు అని యనుకొందము. గొడుగు 

మీదికి ఉబ్బెత్తుగా వచ్చిన కజ్జకొన మేరువు. చానిచుట్టు 
నున్న చిన్న గుం[డని గుడ్డముక్క ఇలావృతము, ఇనుప 
చువ్వల చివళ్ళచుట్టును గుం|డముగా ఒక చారమును ' 
కోట్టుదము. అదియే నిరత్ష రేఖ. ఆ దారముతో కలిసి మన 

కెదురుగానున్న ఒక యినువచువ్యకు ఒక ముత్యమును 

కట్టి దానిని లంక యందము. దానికి సమదూరములో 

మరిమూడు ముత్యములు కట్టి వానిని తక్కిన రోమక, 

సిద్ధపురి, యమ(వుకోటి యను పట్టణము లని యందము. 

చారము [కిందనున్న ఆకాశము లవణనము[ దము, 

గొడుగుకజ్ఞ నలు దెసల నున్న గుడ్డయె జంబూద్వీపము. 

మన కెదురుగానున్న యినుపచువ్వకు ఈవలి యావలి 

రెండుచువ్వల నడుమనుండి ఎగువకజ్ఞ కొనవరకును గల 

[(వదేళము భారతద్వీపము. దీనిని మూడుగా విభజించి 
(కింది భాగమును, లంకను ఆ|శయిం చియున్న దానిని, 

భారత వర్గ మని గుర్తింతము. 
ఈ రీతిగా పురాణములలో చెప్పబడిన జంబూద్వీపము, 

భారత వర్షము = ఆర్యభటుడు చెప్పిన జంబూద్వీపము, 
భారతవర్షము సరిగా సరిపోవుచున్నవి. 

వే. 9. శా. 



అనుబందములు 





అనుబంధము ౧. 

సూచిత 

ఆ అడోవా 221 అహప్పయార్వుడు శరిల్ 

అంకగణితము 1. అతుల్ చం[ద వోజరి కా 405 అప్పలరాజు 65 

అంగీరుడు 16కి అ_త్తివర్శ శీలత అప్పులాంబ 421 

అంగోలా 8 అతి గుప్తుడు 2 ఓలి అప్లాషి యను (పర్వత ము came 

అంజన నిదానము 75ళి అథ ర్వణా చార్యులు రకి4, 569 అఫ్ జల్ ఖాను 47క్ 

అంటార్కిటికా 9 అథర్వుడు 16కి అఫనాశీనికతిన్ 217 

ఆండమాన్ 22 అద్దంకి 179 అదిసీనియా 21858 

అంత ర్హాతీయ [ద వ్యనిధి కక్, 57, 58 అద్దంకి గంగాధరకవి 58% అబు అతా అల్ సింధి 805 

అంతర్గుహాకములు తిరి  అద్దంకిశాసనము (పండరంగని) శలిక్ అబుదులాఫ్ క05 

అంతర్వేది 65, 249 అ-దెృతానంద తీర్థులు 160 అబుపిరాస్ ఆల్ వాండానీ 808 

అంతారా 804 అనంత కందళికవి 4 02 అబుబకర్ ఇబ్ను దురాయిదు కి0౫ 

అంబికా 9 అనంతగిరి 22 4 అబుల్ అతాహియా కి 02 

అక్కన్న 65, 226 అనంతపురము 17కి అబుల్ ఫజల్ 7కి, 221 

అక్క_పోలమ్మ 179 అనంతామాత్యుడు 574 అబుల్ హసన్ తానాషా 66, 71, 22: 

అక్క-లమ్మ 20 4 అనపోతనాయడు 177 అబూబకర్ ౩24 

అక్బరు '1, 221, 224, (29 »; Il 478 అబ్బ్జుల్ రజాక్ 228, 627 

అగద తం|తములు 755 అనపోతాపురము 180 అబుల్ ఆజీజు ఇబ్న్సౌదు 824 

అగస్ట న్ "పె ఆటీ 696 అనపోశా రెడ్డి 179, 182, 416 అబ్దుల్ జలీల్ బిల్లా"!మీ 807 

అగస్త్యుడు 444, 199 అన వేమా రెడ్డి 182, 477 అబ్దుల్ మాలిక 406 

అగ్ని వేళ తం|త్రము 750 ఆనాగ్గిమాండరు 76 అబ్దుల్ రవామానుల్లా 729 

అచ్యుత దేవరాయలు 418, 468 అనాటిగ్ గ్నక్ ద్వీ 862 అబ్బుభా కుతుబుపా 22 శ 

అజంతా 69, 449, 4583, 626 అనితల్లి 188, 478 అబుల్లాఖాన్ పానీ 227 

అజ్జ మకరి 9039 అనిరుద్ధ కాయ స్థక వి 402 అబ్బాసిత్ కాఠిఫ్ 869 

అ జ్జ్ఞయ్యాత్ 807 అనిశ్చిత సమీకరణములు 7రికి అబ్బాసీదు 902 

అటకామా ఎగారి 28లి అనుమకొండ 156 అ బవోం లింకన్ 229, 287 

అట్టావా వని అన్న ంభట్టు 197 అ[బవోం వాల్డ్ 198 

అట్లాంటిక్ చార్లరు ర్ అన్న దేవచోడుడు 182,478,477 అభినవ గుప్తుడు 245,555, ౧12 

అడయప్పలం 215 అన్న మాచార్యులు- తాళ్ళపాక 20 ల అమర చం! దుడు 210 

అడవి బాపిరాజు 117, 680 అన్నెసీ 5% అమరసింహుడు 72 

అడిదము సూరకవి 589,548,601 అప్పకవి=శాకునూరి 410, 585, 547 అమరావతి 91, 98. 262, 446 

అడిస్ అబాబా 220 అప్పయ దీక్షితులు 214, 847, 5&1 అమ్మ రాజు 1, 456 
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అమ్మ రాజు 1% 291, 456 

అమానుల్లా 729 

అమీరు ఖ్యుసు 805 

అమూల్య బారువా 406 

అమృత షేర్లిల్ 266, 694 

అమెరికను యిండియనులు 287 

అమెరికా 56 

అమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రములు 

229, 285 

అ మెరిగో వెన్ఫూసి 274 

అ మోఘవర్హుడు 186, 455 

అయినవోలు 178 

అయినుల్ ముల్క్ 224 

అయ్యన చేవి శీర్ 4 

అయ్యల రాజు రామభ|దుడు, 580 

అయ్యలార్యుడు 569 

అరబ్బులు లి2కి 

అరన వెల్లి 814 

అరవిందయోగి 480, 611 

అరిస్టాటిల్ 124, 167, 815, 

828, 881, § 

అరేబియా 215 

అరేబియా - చరిత 828 

అర్జంకై నా 827 

అర్జునుడు 2 

అర్గశా స్త్ర |పమేయము 825 

అక్షశాన్ర సిద్రాంతములచరి త లి] 

అర్జీనియన్ లిలి5్ 

అల్ ఫరఖానీ 805 

అల్ బరూనీ 807 

అల్ బాఛాని 805 

అల్ మా అరి 802 

అల్ మాజిని 807 

అల్ మాన్ ఫాలూటి 807. 

అల్ ముతా నబ్బీ 902. 

అల్ ముజార్ రాదు 802 

అల్ మెడా 468 

అలంపురము లిక్రీ 

అలాస్కా 276, 868 

అలీ అదిల్ పా 11 69 

అలెగ్జాండరు 815, 864 

అ లెగ్హాండరు హేమిల్టన్ 271 

అహామదుషా అజ్టాలీ 729 

అహోబల పండితుడు 409, 584 

అనోబలుడు 414 

అహో విలము 204, 414 

ఆవచి దేవయ్య సై 476 
, ర 

'అషుర్ నసిర్ పాల్ 408 

అలెగ్గాం[డియా 864. అళియ రామరాయలు 117, £17 

అలోేపహాఖనిజములు 768 ఆ 

అల్బెరూని 1, వీరి 9 ఆంగారికఖనిజములు 768, 771 

అల్బేనియా 872 అంటాని యోసాంత్ 699 

అల్యూషను (ద్వి) ౨69 ఆండీను పర్వ. 281 

అల్లన్ 'నేవిన్సు 274 ఆం[డియాస్ వసేలియస్ 429 

అల్లసాని "పెద్దన 975, 5178 ఆం|ధచి[తక ళాశాల, 429 

అల్లాడ "రెడ్డి 6 ఆం(ధ్మపదెశము 518 

అల్లాయుద్దీన్ 464 ఆం|ధ యువజన సాహిత్య సంఘము 

అల్లాయుద్దిన్ బవామనుషా 466 518 

అల్లు తిక్క 460 ఆంధలిపి విశానము (పటములు) 557 

అల్లూరి సీతారామరాజు 8'/8 అంధ వాణిజ్యమండలి 606 

ఆం|ధ విశ్వవిద్యాలయము 607 

ఆం|ధ విష్ణువు 445, 612 

ఆం|ధ సారన్వత పరిషత్తు 615, 651 

ఆం|ధ సాహిత్య పరిషత్తు 550, 617 

అవధానం చంద శేఖరశర్శ 541 ఆంధ సిని ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ 

అవనీం|దనాథ శాకూరు 852, 69! 624 

అవిసెన్నా 886 

అవంతివర్శ 856 

అవచి తివ్పయ్య సెట్టి 476 

అం|ధొ ఫిలిం ఛేంబరు ఆఫ్ కామర్చు 

అవుడ్ జె. జె. పి, 698 624 

అవ్వారి నుబహ్మణ్యశా (స్త్రీ) 540, 712 ఆం|ధా బ్యాంకు 526 

అశోకుడు 268, 886, 445 ఆం|ధేతిహాన పరిశోధక మండలి 646 

అళ్ళకుడు క 2. ఆం| ధోద్యమము (తెలంగాణము) 648 

అశ్వ్యశా( స్త్రము 989 ఆక్టి యస్ వార్డు 278 

అశ్యారూణాం౦బ (గుజ్రాలక్క) 688 ఆక్వినాస్ థామస్ 662 

అషుర్ నగరము 407 ఆగమ శా(న్త్రములు 86 

ఆగష్టు వె జ్ మన్ 716 

అషుర్ బనిపాల్ 408 ఆగ స్టే కాంటీ లిలిలి 

అవ్టాంగచికిత్స T48 ఆగ్నీ|ధుడు 799 

అష్టాంగహృదయము 752 ఆ(గా 71, 221 

అసితకుమార్ హోబ్దారు లిరిలి, 692 ఆజ్ ఇక్కులు 279 

అస్సీరియా 407 ఆటో వాగ్నరు 6లిగ 

అవామద్ తైమూరు 807 ఆట్మర్ మె నైన్ థాలర్ 87 

అహమదుపా 467 ఆతుకూరి మొల్ల 588 



ఆదమ్ సీక్ 51, 52,828,882 ఆర్ట్ సియన్ జావులు ఓలి 

ఆదిభట్ల నారాయణచదాను 494, 674 ఆ నైను, 585 

ఆదిమవాసులు (ఆఫికా) "7 లై ఆర్థరు వేపింగరు లశ 

ఆదిల్ పా 418 ఆర్థిక ఖనిజములు 765 

ఆదిలాబాదు జిల్లా 682 ఆర్సిక భూగో ళళాన్ర్రము "75 

ఆనంద గజపతి 494, 707 ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రణాళిక 

ఆనంద గో తులు ర్వీల్ జ (ఇండియా, 778 

ఆనందచరణ అగర్వాలా 406 జర్నెజ్యూయెట్ క్ లి 

ఆనంద రామ ప్రుకను 404 ఆర్్ర్టస్ట్రాంగు కమిటీ 521 

ఆనందవర్థనా చార్యులు d47, 70% ఆరగదేవుడు 449 

ఆనంద వల్లి 765 ఆర్యభటుడు 751, 80 

అనీబిసెంటు ఉలిజి 

ఆనెగొంది "2లి 

ఆబు అలీ ఇబ్నెసీనా 304 

802 

యాకూబు 

ఆల్ కిండి 804 

అబుల్ అతాహియ శి02 

.ఆభీరులు ఉ5 0 

ఆమ్లజని "745 

ఆమ్లజని - ఎసిటలీన్ వాయువుల 

మంట 746 

ఆజం నవాస్ 

అబు యూసుఫ్ 

ఆమిలు 65 

ఆయలా 47 

ఆయిలర్ 147 

ఆయుర్వేదము - ఆర్ష 

(గ్రంథములు 750 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 7571 

ఆయుర్వేదము = వెదిక 

[(గంథములు 750 

ఆరణ్యకములు "76 4 

ఆరా 6838 

ఆరుణశేతము 764 

ఆశెంజీనది 78 4 

ఆర్కె మెడీసు 765 

(6 ox క రగ (fa ల్లీ 
ఆర్య 

ఆల్ (ఫెడ్ 42 4& 

ఆల్ (ఫెడ్ మార్షలు 9239 

ఆల్ = బహుతూది 802 

ఆలియా 806 

ఆలివర్ వెంజెల్ వోమ్బు 271 

ఆలూఫ్ భాను ఉ6ిల్ 

ఆల్లోకియన్ 2ర8 

ఆర్ట్ జెర్లు 120 

ఆల్బర్టస్ మ్యాగ్నన్ 662 

ఆమ్-మిస్టర్ 481 

ఆనఫిజా 4851, 488 

ఆస్కార్ వైల్డ్ 429 

ఆస్వాద్ ఆద్ దుఆలీ 802 

ప 

ఇంజగం 648 

ఇం[టడక్కి యో ఇన్ ఎనలిసిస్ 

ఇన్ ఫినిటోరం 747 

ఇందూరు 180 

ఇం[దభట్టారకుడు శీలి 

ఇం| దేశ్వర్ బర్ ఈఠాకూరు 405 

ఇజ్యాకులు 450 

ఇఖవాన్-ఎస్=సఫా 804. 

ఇ|జాయిల్ వీ2ల్ 

ఇథోపియా 218 

ఇష్టం పుటి. సి 178 

a 

ఇమాన్యుయల్ కమ 874 

ఇరాక్ 325 

ఇరాకిస్ 268 

ఇర్వింగు బాబిటు త. 

ఇలావృత వర్షము 799 

ఇలియట టి. యస్. 280, 

ఇలియనాయిస్ 2806 

ఇ స్మెల్ ఆదిల్ పూ 408 

ఈ 

ఈక్విడారు 2654 

ఈగిల్పు లికి 4 

ఈలియాటిక్సు 76 

ఈకశ్వరదత్తుడు 450 

ఈళ్వరదేవుడు 187 

ఈశ్వర నేనుడు 450 

ఈశ్వరుడు “7585 

ఈస్టరుపోర్చు 278 

429 

(= 

ఉండ వెల్లి 858 

ఉత్తర అమెరికా 274 

ఉత్పలుడు 246 



ఉదజని ప రాన్లుజనిద ము 745 

ఉదయనింహుడు 72 

ఉద్భటుడు §్ర47 

ఉద్య|ోతనుడు 211 

ఉపగువుడు లిరి? 

ఉపవ ర్థాచార్వ్యుడు 161 

ఉపేందచం[ద వేఖారు 406 

ఉప్పుగల్లు 1 81 

ఉమామహేశ్వరము 179 

ఉమేళశచం[ద ఛటర్జీ 405 

ఉమావ్ సింగు 266 

ఉరుగ్యే 288 
జః 

ఊటుకూరు 175 

ఊలు 47 

ఘు 

బుగ్వేదము 848 

అ) 

ఎంకన్న 66 

ఎ|జాహౌండు 278 

ఎడిత్ వార్డన్ 272 

ఎడినన్ 258, 426 

ఎడునార్గు 688 

ఎడ్లా పెర్చరు 278 

ఎడ్లాల్ లీ మాన్హ్సృర్సు 278 

ఎడ్నా సెంటు 278 

ఎడ్మండు విల్బను 274 

ఎడ్మండు స్పెన్సరు 425 
ఎడ్ల రామదాసు 489 

ఎడ్వర్జు మైలరు 271 
వేడ్వర్దు బెళ్లైమీ 272 

ఎతిపాన్కనులు 266 

ఎనమం|డ వేంకట రామయ్య, ధని 

ఎనాగ్జి మీనను 76 

ఎన్వర్ వొక్సువో 874 

ఎఫ్ స్కాట్ పిడ్డిగెరాల్డ్ 272 

ఎమర్ నన్ 271 

ఎమిలో వెలు 278 

ఎమెలీ డికెన్సను 211 

ఎరతిమ్మానాయడు జగతీ 

ఎరిక్ మెంజెహసన్ 698 

ఎర టియా బఐ0 

ఎద్జనార్టను 811 

ఎశ్నెస్టు హెమింగవే 272 

ఎ|రసిద్ద 460 

ఎర్బ్కిన్ కాశ్హ్వెల్లు 2/2 

ఎఆఅమల 174 
యు 

ఎజ్జసనము[దము వీల్ 
యు 

ఎత్తై పెగడ 476, 570 
యు 

ఎలకూచి జాలనరస్వతి ఓలి, 584, 601 
ఎలమంచి పుల్లాజీవం తులు 814 

ఎలిజబె త్తురాణి 425 

ఎల్మర్ రై_ను 274 

ఎల్లా రెడ్డి 177 

ఎల్లోరా 626 

ఎసి మాలు 267 

ఏ 

ఏం[టీను 272 

వఏగంటివారు '4& 99 

పచమనాయడు 472 

వచిన్ పాడ్ 2కి 

ఏథెన్సు లి15 

వనీజాడ్ స్ట్రీ)ట్ 271 

ఏనుగు లక్ష్మణకవి 601 

పర్చూరి సింగన 57లి 

ఠి 

ఐక్యరాజ్య నమితి 59, 60, 68, 

220, 424 

ఐతరేయ (బావ్మాణము 444 

ఐన్ -ఉల్ _ముల్కొ_ 419 

ఐన్ స్టయిన్ 122, 128, 

మి 

ఒక్లూషన్ 745. 

ఒరినాకో 285 

ఒలింపియన్ 9864 

ఒస్ ట్వాల్బ్ 886 

ఖీ 

ఓగిరాల జగన్నాథకవి 550 

ఓజన్ ఫాంటు 699 

ఓజోన్ 746 

ఓథోవోన్ 122 

ఓపిన్ 865 

ఓమరుతీర్థ 405 

ఓరుగల్లు 178,.187 

ఓరుసైడ్ 296 

ఓల్తుఫిల్లు సి, జె. 228 

ఓవెన్ లిస్టర్ 278 

ఓహపానీ 272 

హై 

జౌరంగ జేబు 69, 177, 226, 480 

క్ 

కంకంటి పాపరాజు 485, 602 

కంటకొస్పల 4ఉ4రి 

కందనవోలు 4168 

కందపురము (కం తేరు) 452 

కందబాల శ్రీ) 451 

కందరుడు 452 

కందారవంశపు రాజులు 4539 

కందుకూరి రుద్రకవి 485, 586 

కందుకూరి పీశేశలింగం వంతులు 

117, 411, 490, 580, 617 

కందుకూరు 1563 

కంపరాయలు 466 

కటారుపల్లె 177 

కడప 175 

కడ్డోడియనులు 268 

కదంబులు శర్లి 

కదిరీ 174 

కదిరీపతి నాయకుడు 4రిర్ 

కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు 602 

కన్నారచోడుడు 458 

కేరి 446 

_కమలేశ్వుర చలవో 405 
కమ్మింగు ఇ, ఇ. 218 



కరికాలచోళుడు శ4&ర్! 

క ర్హనుంలార్జు 8౮09, 496, 690 

కర్నూలు 176 

కలక తా కళాపాఠశాల 690 

కలాపచం[దుడు 402 

కలువచెరువు 164 

కల్యాణ శీత రి 

కల్యాణదుర్ల ము 178 

కవర్లు 880 

క విచం[దద్విజుడు 402 

కవిరత్న సరన్వతి 400 

కవుంట్ లారీ 482 

కస్తూరి రంగకవి 5458 

కహాకా 19 

కళింగము 292 

కళింగయుద్దము ౨86 

కళువె నంజరాజు 599 
కళువె విరరాజు 599 

కాంగో 9 

కాంగోనది 7లి4 

కాంచీసురము 178, 215 

శకాంటడ్ 5 

కాంటీక ల్లైను 27లి 

కాండూరి నరసింవోచార్యులు 54] 

కాంశెల్ . ఎ. డి, రలి8, 549 

కాక ర్హ రగుండన 46 3 

కాకినాడ 646 

కాక్సటను 42లి 

కాచప్పొడయలు 860 

కాటయ రెడ్డి 11, 182 

కాటయ వేనూ రెడ్డి 467, 472 

కాడ్ మన్ 424 

కాడవరాయ 461 

కాథల్ ఖండల్ వాలా 267 

కాన్ స్టబుల్ 686 

కానన్, (పొ. §29 

కాన్యకుబ్దము 245 

కా[నాడ్ ఎయి కెన్ 2 78 

కాపయ నాయకుడు 466 

కామవరము 152 

కాల్సిస్ [గామము 816 

కాశీనాథపఫుకన్ 408 

కాళ్ళీరము విజన్ 
కాసా 219 

కాసిమిర్ మాలివిచ్ 698 

కాసె సర్వప్ప 584 . 
కాస్థారికా, 279 

కాళయ్యక వి 591 

కాళింగులు ఓలి 

(కాకటోవా 84 

(కాబు 42 

కాంగో 9 

క్యాస్నే ల్రీి2 

కింగ్సుఫర్డు 481 

కితాబ్ అల్ కామీల్ 292 

కిప్పి ంగు 429 

కిస ఫర్ వుడ్ 689 

క్షీ ప్ఫర్లు ఆడెట్సు 274 

అ] 

a 

కుతుబుదీన్ ఐబక్ 
GG 

కుడ 105 

కుబవిషువరనుడు 4ర5్లి 
జణ వ 

కుబ్బరకుడు 446 

కుమారకంపన 1%, 446 

కుమారగిరి రెడ్డి 182, 477 

కుమార విష్లువు 451 

కులపర్వతములు T97 

కుక్కుతుబుమో 41రి 

కుశావతినది 175 

రుపింగు 270 

కుసోో క్విమ్ వి6 3 

ఆఫ్ ఘని 729 

' కుళోతుంగచోళుడు 457, 565 

కూచిమంచి జగ్గకవి 600 

కూచిమంచి తిమ్మకవి 596, 599 

కూశళునియోా 270 

క్యూబా 280 

క్యూరి దంపతులు 121, 181 

కృష IH, 292 

కృష్ణదాసపాల్ 490 

కృష్ణ దేవరాయలు §75, 417, 418, 

48985, 48917, 468, 577 

కృష్ణభూయాన్ 406 

కృష్ణమ్మిళుడు 215 

కృష్ణాధ్వరి 591 

కృష్ణాపట్నం 6 లి 

కెంటకీ పీఠభూమి 4కి 

శంటు 820 

'శెబ్బికాన్ 862 

శినడా 278 

కెన్నెత్ రోబర్హు 278 



కెళ్సైన్ కార్ 551 

కెనెర్ 188 

శేతన.మూలమఘటిక 460, 585, 568 

"కేథర్రైన్ ఆనీ పోర్టరు 278ి 

కేశవ చం[దసెను 74, 77 

కేశవ మి|కుడు 84 

కెర్్న జె. ఇ, 52 

కె_లానకోట 180 

న్నను 4858 

కొండడు 186 

కొండనే 91 ° 

కొండమ్మ 421 

కొండరాజు 421 

కొండవీడు 180, 

కొండాపురం 449 

కొండివర్రి 186 

కొక్కిలి 454 
కొడ్డూర 448 

కొౌణిదెన 459 

కొశిదెన శంక రేశ్వరుడు, 459 

కొరవి గోపరాజు 5/5 

కొలంబను 267, 274 
కొలందియానది 276 

కొల్లూరు 180 

కోటోపాక్సీ 88 

కోడి తాడిపట్టు 181 

కోళళార్క్య ము వ్] శ్వ 

కోనసీమ 182 

కోనిగ్ 180 

కోపర్నికస్ 187 

కే లాప్. లీలి6ి 

_కోలిడ్ట్, 428 

కోవాలుడు 898 

కాపరు 427 

కార్నట్ 8838 

"కెలూరి ఆంజనేయకవి 546 

'మేత్రయ్య 488, 594, 686 

శముడు 246 

198 

శే మందుడు 847 

క్షు 

ఖండ దేవుడు 216 

ఖడ్గ తిక న 461 

ఖలీఫా అల్ మన్ఫూరు శీ0క 

ఖలీఫా ఆలీ 802 
ఖలీఫాలే 802 

ఖలీపా_వారూన్ అల్ రషీదు 804 

ఖ వారిజ్మి 05 

ఖాం జేషు, 72 

ఖాన్ బహదూర్ అన్టేపీర్ ఇరానీ 620 గిరీం;ద 

"ఖారవేలుడు 447 

ఖా|సాజి 805 

ఖి ప్రి 805 

ఖుదీరాంబోను 4కి! 

ఖురాను 299 

ఖుసాబ్లుఖా కి04 

ఖు[సూ 78 

న్ను జారిహ్ 801 

గ్ 

గంగగోపాలుడు 461 

గంగయ 5౨ 

గంగాధర మంతి 186 

గంగాధరుడు 464 

గండక్ 221 

గాము మల్లుదొర 879 

గాలన్ 429 

గాలన్ 198, 717 

న్ 191, 195 

హిక్సు 274 

గిరిధథరదాస్ 606 

నాథ తాకూరు 882 

గిల్ వోర్డి 885 

గిల్బర్జు. డా. 298 

గుంతకల్లు 177 

గుడివాడ 180, 448 

గుణచందుడు 210 

గుణాఢ్యుడు 447 

గుణోం|ద్రనాథ శాకూరు తిరిబి 

గుత్తి 178, 177, 418 

గుమ్మడి దుజ్టు 448 

గురజాడ శీరామమూర్తి 550, 709 

గురుదాస్ బెనర్జి 480 

గుర్రం మల్ల య్య 488, 680 

గులాం ఆలీఖాను, 227 

గులాం రసూల్ ఖాన్ 4రి5్ 

గగ నేందనాథ తాకూరు 882, 694 గుల్బర్గా 69 

గణపతిదేవుడు, కాకతి 179, 460, 689 గుల్మార్ గు వ 

గణపవరపు వేంకటపతి 

కవి 555, 540, 545, 595 

గణేశచంద గోగోయీ 405 

గయాజుద్దిను 480 

గయార్లానో |బూనో జెనెడిక్టు 74 

గరికపాడు 198 

గాందీ మహాత్ముడు 500 

గాగిన్ 267 

గాజులబండ 449 

గాఖమాలా 279 

గాము గంటందొర 8/9 

గూకెన్ బర్లు జొవాన్నిన్ 117, 494, 

708 

గూడెము $880 

గెంటే లిన్ 47 

గెలీలియో 187 

గెలెటి, ఎ, 551 - 

(గెగర్ మెండెల్ 716 

(గే 49, 426 

(గేటు జేరు 277 

టైటు నే సేవ 277 

గైరొమియా 820 



గోదావరి 69, 1/9, 224 

గోన బుద్ధారెడ్డి 569 

గోపాలకృవ్ల గోఖకే ఉలి0 

గోపాలచరణ ద్విజుడు 402 

గోపీనాధపాఠళకవి 402 

గోళకి మఠములు 179 

గోళ్ళవంశపునాయకులు 589 

[గోపియస్ 696 

[గోషియస్ &T 

గాడపాదాచార్యులు 154 

"గౌతమి 182 

HW లో (౮ (Ce న్ డన్న ux go 

“గౌరన 540, 547, 574 

గౌను ల్ 

[గీనులాండు 274 

ఘ 

ఘంటసాల 448 

ఘంట సింగయ ర7ర 

ఘసానీడ్ 828 

ఘాజీ తుగ్రకు 465 

చ 
చండ వర్శ తీవ్ బై 

చండుడు 210 

చం[దకుమార అగర్ వాలా 404 

చం|దగుప్తుడు 887 

చం[దధర బారువా 405 

చంద(శ్రీ 448 

చ[కకుడు 246 

చరకుడు 11, 14, 750 

ఛరిగొండ ధర్మన్న 586 

బాండుదీలీ 72 

బాగ్రుూారుడు 445 

బారుదేవి 451 

బా35 1874 
agp 

చాన్టెస్ ఎల్ పామరు లిరకి 

చాంప్ [జాక్టను |కౌను 971 
aa ర్స 

బారెస్ మారిన నాల్ 966 
గ రి 

చార్లెసు పూరియా 79 

చాళుక్యభీ ముడు 455 

చీక్యుప్ప ఒడయరు 117 

చితక ఏ చెద్దనార్యుడు 545 

చిత సేన జఖరియా 406 

చితాపుఖాను 556 

చితావతి 175 

చిన తాతయ్య, ఆత్మూరి 64 

చిన తిమ్మరాజు బ1 5 

చిన తిమ్మ రాయలు 469 

చాన తిరుమలయ్య 208 

962, 447, 689 చిన బొమ్మనాయకుడు 215 
చిన రంగారావు 452 

చిన్నన్న 208 

చిన్నయనూరి. 490, 586, 549 

చిన్నాదేవి 418 

చిమ్మ పూడి అమరేశ్వరుడు 570 

చికకేో 689 

చిలీ 2898 

చుటువంశపు రాజులు 4ర్0 

చెంజిర్ల 178 

చెన్న కేశవ గుట్ట 1784 
ఇెన్టర్ టన్ 428 

చెన్టర్ ఫీల్డు 42కి 

చేమకూర వేంకటకవి 590 

చొక్క నామాత్యుడు 875 

చోడబలి 4ర్రి 

ఛాద్విగ్ 122 

ఛాన్సెస్ బీర్లు DTA 

ఛార్లెస్ మేయరు 278 

భాసరు 42కి 

జగన్నాథ పండితుడు 215, లీ*? 

జమిత్చుమామరు 801 
జమెకా 280 

జమ్మూ 500 

జయదేవుడు 847, 898, 589 

జయమంగళి 175 

జలాలుద్దీను ఇజక్ 228 

జస్రీనియస్ 874 

జాంజెజీ 9, 784 

జాక్ లండను 27కి 

జాకబ్ |గిమ్ 424 

జాక్విన్ మిల్లరు 272 

జాన్ ఆస్టిన్, నర్ 49 

జాన్ కోపింగ్ 80 

జాన్ గోల్లు ఫెచర్ 278 

జూన్ డాసన్ పాపను 27౬ 

జాన్ డ్యూయీో 272 

జాన్ ఫిస్కీ్ 274 

జాన్ బజ్జోసు 272 

జాన్ బిల్లింగ్సు 27కి 

జూన్ మిల్ 185 

జాన్ మ్యూరు 272 

జాన్ ల్యాదోవ్ మాశ్లే 971 



జాన్ వాకరు 79 జేమ్బు లే౯ ఎల్లెస్ 272 డిగాస్ 687 

జాన్ విన్ |తాఫ్ 271 -జేమ్సు వాట్ 140 డిమోర్లన్ 191 

జాన్ నన్ 42కి జేమ్బు వెళ్తెకా జాన్సను 278 డిమోవియర్ 191 

జాన్ సెంట్ 424 జేమ్బు వో ర్యేరోచిన్సకా 274 డిరాయిన్ 685 

జాన్ స్కోటస్ ఇంజన 74 'జేవన్సు డిల్లియు యస్ 8 లి4 డిరిష్ ల 6 

జాన్ స్టీన్ చెక్ 278 జోగేశచాను 406 డిల వెల్ల పొస్సిన్ 6 

జాన్ స్టూవర్డు మిల్ 185, 8858 జోయల్ చాండ్లెర్ 272 డివెరిస్ 718 

జూన్ స్మిత్ 971 జోయిందుడు 211 డీఫో 426 

జార్జి ఆడె 278 జోయీ 428 డూచ్తు 481 

జార్జి ఇలియట్ 426 జోషియా రోయిస్ 272 డెకార్డు 125 

జార్జి డల్లియు కేబుల్ 272 జోవోకా ఫాస్టు 56 డెర్చెంటు 217 

జారి జాన్ కాప్ట్ర 271 

జార్జి యస్, 274 

జార్జి వాషింగ్ టన్ 271, 286 

జార్జి నంతాయనా 272 

జూహిర్ పొవనో 729 

జితిన్ బెనర్జీ 619 

జితీం[దనాథుడు వరా 405 

జిబుతి దేవు 220 

జీవనర్ బాటాత్ 406 

జుడిత్ 219 

జుహుదియాత్ 80 

జూనికా 2/0 

"జఫర్ న౯ా డేవిడ్ 280 

"జెబెల్ అఖ్రర్ 926 

జెమితిరాయి 69 4 

ఊెలెమీ “టేలర్ 426 

"జేకా అస్టి౯ 4206. 

జేబర్ ఇబ్నె అఫ్లా 805 

"జేబర్ ఇబ్నె వాయ్యాకా 805 

"జేమ్భు కాట౯ా 809 

జము కుక్ 9 

జము ధూర్చరు 278 

శేమ్బు ఫెనీమోరు కూపరు 271 

"జేమ్చు బోయిస్ 27కి 

"జేమ్చు (బూస్ 219 

"జేమ్సు మనో 287 

'జేమ్సు రసెల్ లోవేల్ 271 

జౌక్ 47 

ట 

టంగుటూరు 204 

టర్ ఇట్ 893 

టర్నర్ 686 
టా లమీ లి05, 689 

టిగ్లాథ్ పిలాసిన్ £08 

టబుయన్ 686 

టినొఫోరా €'/ 

టిప్పు సుల్తాను 177,485 

టి సెస్సీ లోయ 291 

బక్వాసు 278,280 

శున్నినన్ 428 

వ్పాన్నెస్సీ విలియంసు 274 

మై(గిస్ నది 407 

టోజుమ్ 270 

[శుమన్ హోరు 879 

డ 

డశాన్ట్రో 419 

డమన్క-స్ 801 

డరియనస్ 864 

డాడ్డి 198 

డేవిడ్ రాస్లాకి.2 72 

డేవిడ్ రి కార్లో లలల 

డేవిడ్ హ్య్యూూం 51 

డేవిడ్ హెలన్ 272 

డేవిస్ 272 

డొనాల్లు క్మలాసు పీన్లు 272 

డారోతీ పార్కరు 27కి 

[డింక్ వాటరు 428 

(డిన్ నది 8/2. 

(డెవెటు దంపతులు 808 

తక్కసిల 858 

తకశిల 886 

తడకలేరు 175 

తమా మెక్ భాష (లిపి) 788, 744 

తమ్మళ' |బవ్మోజీ 178 

తమ్ము సిద్ధి 460 

తరిగొండ వేంకమాంబ 604 

తరుణ్ రామ్ ఫుకన్ 406 

తల్హా[పగడ సుబ్బా రావు 490 

త్సంద వోలు 461 

తాడిప|తి 178 

డాన్జువాన్ డయాజ్ డిపోలిన్ 827 శాన్ సేను 78 
డార్విన్ 198 

డిం బేశ్వర నియోగ్ 405 

డిశెన్సు ఛాన్లెస్ 428 

డిక్వెన్సి 428 

తాళికోట యుద్ధము 417, 724 

తాళ పాక అన్నమా చార్యులు 584 
౧ 

తాళ్లపాక చిన తిరుమలా 

చార్యులు. 584 



తాళ్లపాక తిమ్మక్క 584 

తాళ్లపాక” సెదతిరుమలా 

(తిబిజోంద్ 217 

(తిభువనమల్టుడు 186, 459 

చార్యులు 208, రరిశీత్రిలో చనాచార్యుడు 189 

తాళ్ల రేవు 648 (తివికముడు 210 

తిక్క 11 462 త్వెర్ 217 
తిక్కన సోమయాజి 18, 460, 568 థ 

తిక్క భూపతి 460 థాకర్ 428 

తిమ్మరుసు 468 ఛామ్నన్ 194 

నిమ్మానాయడు 474 

తిరుపతి నేంకశేళ్యర కవులు 494 

తిరుమలభ ట్టు 197 

తిరుములమ్మ (తిమ్మక్క) 204 
తిరుమలరాజు 418 

తిరుమలరాయలు 469 

తిరుములాంబ 417 

తిరుమలాచార్యులు, మేలిగరి 197 

తిరువేంగళనాథుడు 422 

తిరు వేంగళప్ప ౨09 

తిలక్ 160, 796. 

తుపాకుల అనంతభూజాలుడు 599 

తుపాకుల కృష్ణప్ప 597 

తుళువ ఈళ్వరరాయలు 467 

తూము నృసింవాదాను 498. 

తూర్పు చాళుక్యులు 454 

తెనాలి రామకృష్ణుడు 582 

తెలుగుచోళుడు.పొ త్లపి 459 

తెలుగుచోళుడు. నెల్లూరు 459 

తెలుగు బిజ్జడు 460 

తెలుగు భాషానమితి 552 

ఇమూర్ షా 729 

తె లవచదేవుడు 292, 468 

త్ర లోక నాథ గోస్వామి 406 

శ్రైలో క్యమల్లుడు 186 

తోటరాంబ 214 

తోడరమల్లు 72 

తోపూరుయుద్ధ ము 470 

తాహిల్ అల్ హకీం 80” 

త్యాగరాజు 482, 594 

౧ 

థామస్ జఫ్ ర్ నన్ 271 

థామస్ నెల్సన్ 272 

థామన్ వెనీ 21 

థామస్ మూర్ నర్. 4లిల్ 

థామస్ లింకన్ £29 

థామస్ వుల్చు 272 

థామస్ వోర్షి &28 

శారన్టన్ వైల్లర్ 274 
థియోడార్ [డీజర్ 272 

థియోడార్ పార్కరు 271 

థియోడార్ రూజ్ వెల్లు 274 

థియోడార్ 11 219 

థూనెన్ 85 
"థేల్సు 76 

ద 

దండి 210, 847 

దండినాథ కవితా 405 

దకిణ అమెరికా 281 

దగ్గుపల్లి దుగ్గన లకీ 
దయావందసరన్వతి 7 85 
దాచభూవతి 17 

దానార్లవుడు 291, 456 

దామెర్ల రామారావు 680 

దామెర్ల వెంగళభూపాలుడు శిర 

దామెర్ల వేంగళనాయకుడు 599 

దామోదర చానకవి 402 

చా మోదరవర్శ 452 

చాయలభిమ 460 

దిట్టకవి నారాయణకవి 602 

దిన్ -ఇ-ఇలాహి 72 

ణా 

పాలదిన్సె 265 
చు 

దుతిరాముడు 4603 

దునిరాజు గోవిన ఫాల్కే 61£ ప గోవిన్ష ఫాల్కే 195 

దుక ష|రూకిన్ 407 

దూబగుంట నారాయణకవి 602 

దేవ బోధిసత్వుడు 469 

దేవరకొండ 1839 

దేవరాయలు 11, 229 

చేవవర్మ 452 

చేవ్మేపసాద నారాయణ 

చౌదరి 6892, 692 

దేవీ వసాదు చౌదరి 886 

పీందనాథ శాకూరు 77 

చేవేదవర్శ రి గీ 

దె త్యారి భూషణుడు 408 

దెవచం|ద తాలూక్ దారు ఉ05 

దొడ్డాంబిక 184 

దొడ్డా రెడ్డి 182 

దొమ్మ రాజు 468 

దోరాల 875 

దోస్తు మహమ్మదు 729 
సో ధ్ 

ధనంజయుడు 209, 847 

ధన్వంతరి 751 

ధరణికోట 26కి 

ధర్శవరము 17కి 

ధాన్యకటకము 446 
ధాన్య వా టీపురము 180 

ఛారాసేనుడు 209 

ధూర్జటి 579 | 

ఛేన్ఫూ యక్క ండ 180 

ధోండు కేళవ కార్వ 640 

న 

నందలాల్ బోను 8686, 692 

నందికంత పోతరాజ 477? 



నందికేశ్వరుడు 280 

నంది తిమ్మన వీ75, 579 

నంది దుర్గము 174 

నంది మల్లయ్య 575 

నందివర్శ (|తిలో చన పల్లవుడు) 451 

3 Il, 452 

నందుడు 186 

నకులచం [ద భూయాన్ 405 

నగరాక్ 262 

న గేంద నారాయణ చౌధురి 406 

నడుపూరు 1682 

నన్నయభట్టు 457, 590, 5894, 565 

నన్నెచోడుడు 4రరి, 564, 565 

నరనభూపాలుడు 589 

నరసింహ (సోయనల) 462 

నరసింవా గుప్త 245 

నరనీింహ రాయలు, ఠి 

(సాళువ 204, 467 

నలినీ జాలా దేవి 405 

నల్ల నూకయ రెడ్డి 180 

నల్ల సిద్ధి 460 
నవశాంతబారువా 406 

నహాఫణుడు 447 

నా 

నాగనాథుడు 179 

నాగనము[ దముగుట్ట, 175 

నాగానాయడు 178 

నాగార్జునకొండ 98 

నాగార్జునాచార్యుడు 265, 449 

నాగార్జునుడు (సిద్ధ) 751, 7152 

నా గేశ్యరీదేవి, యమ్. 692. 

నాచనసోముడు 571 

నాజరు జంగు 481 

నాడీమండలము 41 

నాదిర్ ఖాను 729 

నాదిరా 481 

నానాజాతి సమితి 47, 60, 220 

నాన్సీ హేంక్స లింకన్ 229 

నావ్ దొర 850 

నాయని కాడేవి 446 

నారాయణ తీర్థులు 686 

నారాయణభట్టు 457 

నారాయణమ్మ 878 

పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ 

శాస్త్రీ 540 

పండరంగడు (పాండురంగడు) 455 

పచ్చకప్పురపు తిరువేంగళకవి 589 

పతంజలి 208, 751 

పద్మ నాభ గోపైబారువా 405 

105, 446 పద్మధర చిలివో 405 

నాసిరుద్దీన్ 906 పద్మనాయకులు 182 

నిజాం ఉల్ ముల్కు అసఫ్ జా 401 పద్మావతి 458 

నారాయణనూూరి 208 

నాసిక్ 

నిజాం మా 420 పరళురానుపంతుల లింగ 

నిజామలీఖాన్ 488 మూర్తి 489 605 

నిజా ముద్దీన్ 806 పరాంకుళశదాసు 488 

నిట్టల ప్రకాశళదాను 488 పర్షియా 217 

నిత్య నాథ సిద్ధుడు 862 పల్లవులు 451 

నిథోమాకన్ లి15 పవడప్ప 177 
నిడదవోలు 182 (పతాపర్నుద గజవతి 465 

నిశ్ళంకుడు 781 [వతాపరుదుడు 178, 184, 415, 462 

నీగో 740 (వళాపసింహుడు 72 

నీల్ మణిఫుకన్ 405 [ప మోదకుమార్ 

నీలకంఠ దితితులు 215 ఛటర్జీ 121, 886, 692 

నీలపర్వ 274 (వమోదకుమార 

నీలపల్లి 648 ఛటోపాధ్యాయ 680 

నుదురుపొటి చిదంబరకవి 5968 (పయిరీ 278 

నుదురుపాటి వెంకన 5958 [పవర సేనుడు 45లీ 

నుదురుపాటి వేంకటకవి 5458 (ప్రవరుడు §76 

నుదురుపాటి సాంబకవి 598 (వనన్నలాల్ చౌధురి 405 

నూరీ 227 (వసాద భూపాలుడు 552 

న్యూటను 188 పాంటూరు 4ర్2 

న్యూ మెక్సికో 280. పాండురంగస్వామి 78! 

నె గెయిస్ అ[గము 22 పాత్రో ర్00 

చెశేనియన్ వోథారన్ 271 

సపోలియన్ 60, 280 

పానారుసీమ 1రి2 

పాపఘ్నీనది 175 

నెల్లూరు 175 పామరు 9 

నె జరునది 7లి4 పార్థసారథి 621 
నెలునది 788 పాల్ 689 

నైషథమను తిమ్మకవి 546 పాల్ ఎల్మర్ మోరు 274 

ప పాల్ గాగి౯ా 687 

పంచవర్ష |పణాళిక I, 1% 777, 778 పాల్ నాన్ 689 

చుర 



పాల్ లాంెన్సు డకొజారు 27కి 

పాల్ లీస్పర్ ఫోర్డు 278 
' పాల్ సై నాక్ 687 

పాలవేకరి కదిరిపతి 598 

సెదకోమటి వేమారెడ్డి 477, 572 

వెదగడ్డపా లము 564 

చెదతిమ్మ రాజు 421 

వద తిరుములరాయలు 470 

పాల్కురుకి సోమనాథుడు 8689, 488 పెదవలన 830 

464, 564, 566 పెద విజయరామరాజు 452 

పావ్ ల్లోవ్ బి56 

పింగళి సూరనార్యుడు 550 

పిండి పోలు లశ్మణకవి 608 

పిగ్మీ-బుప్ మకా T40 

పిథియలా 815 

పినాకొ 689 

షిే పీటరు డన్నీ 27కి 

పియర్. క్క 194 

పియర్భాల్ స్మీత్తు &ీ2 4 

పిల్ల లమళ్జి పినవీరభ(దుడు 

కీతాంబరుశు ఉ౦00 

పీటర్. జెవారన్స్ 696 

పీ 688 

పురందరచాసస్వామి 205 

పురుషోత్తముడు 209, 864 

పురుషోత్తమ గజపతి 467 

పురుపో త్తమ దీకితుడు 5908 

పులకేశి IL 458 

క్ 454 

ల Ot 

33 

పులిన బేహారు దత్తు 692 

పుళ్మావి | 448 

పుష 

పు 
పూఫెకాడార్పు 47 

పూసపాటి వీరరాజు 545 

వూటార్కు 428 

వృథ్వీసింగ్ 982 

పృధు రామద్విజక కవి 402 

చెంటా ఎరినాన్ 280 

ఊపంజెమేరు 175 

చెటగోనియా యెడారి 281 

సెటోలియం వి. నస్ఫీ 27కి 
శౌ 

వెద చేగి ఉక్త 

'వెవ్లగావిడివ;రు 298 

సెన్నా నది 174, 175 

వనుగొండ 178, 177. 205 

పెమ్మసాని తిమ్మానా యకుడు 415 

చెరల్ వోర్చరు 283 

చెరాగ్వే నది 281 

చెల్లానగరము వ్రి15 

పేజి 272 హం 

చేటే 76, 815, 818, 881 

చె డిపాటి లత్మణక వి 545 

వెథాగరస్ 76 

పొట్టి (శ్రీరాములు 501 

పొత్తపి వేంకటరమణకవి రొశీల్ 

పొన్నిగంటి తెలగన్న ల87 

జో 271 

పోశా రెడ్డి 179 

పోతులూరి వీర[బహ్మం 4899 

పోస్టు బ్లెయిర్. వీల, 25 

పోర్టోరికే 280 

|పోక్సీనకా 815 

(పోలయ వేమాళెడి 179. 182, డ 

శి స్త్ అ) 

స tA ek క శ { ౮ లే రగ 

నల 
3 
0] జ Co లు 

ty un 4 0 స్ట్ 

న 0 

(౮ el 
ర్ ల fm EA no య శ) 

ఫిషర్ 192, 194 

ఫిడరేవకా ఆఫ్ ఇండియన్ ఛేంబర్చు 

ఆఫ్ కామర్చు 606 

ఫురిస్తా £80 

ఫుస్తీను 815 

|[ఫాంక్ లాయడ్ కైట్ "701 

[ఫాంకు నారిస్ 272 

(ఫాంను 170 

(ఫొన్పిన్ పార్క్ మెన్ 271 
(ఫీమన్ ఇ 272 

(ఫెండు [పొ 689 

[ఫడరిక్ 747 

(ఫెడరిక్ జాక్ నన్ టర్నరు 274 

(శేజరు నది 276 

ఫ్లైరిడా 280 

శి 

184, 465, 476, 570 బంటు భామలు 740, 748 

౧0 



బందరు 648 వీర బల్ నవోనీ 611 బెర్ష్ సన్ 128 

బకూ 2171 వీర్ భమ్ 429 _. బెర్టింగ్ పానెన్ 9 

బ్మకి 805 వీరసింగు-రాజా 2కిలి జెన్టెలాట్ 79 

బతజాలిపురము లి బీవోరీమల్లు 71, 78 'బెలక్ మాక్సు 429 

బతీ_ఉల్ము మాలిక్ 66 వీహారు రాష్ట్రము 259 బేకను 78, 126, 185, 426 
బగాదు శి24 బుంగు 9 బేగం సులానా 224 

బజ్ జారువా 404 బుక్క పట్టణము చెరువు 175 బేడసా 91 

బె భూపాలుడు 569. బుక్క రాజు 417 బేతరాజు [1186 186 

బమ్మెర పోతన రి7లి బుక్కు రాయలు 1 177, 466, 728 బీతి రెడ్డి 468 

బర్ న్సు 427 1 11 467  ేదునూరు 229 

బర్కుు 427 బుక్కసముద్రము 177 'బేయస్ 191 

బలరామ ద్విజుడు 402 _ బుడాపెన్టు 266 బె జంకెన్ యుగము 685 

బల్లాలడేవుడు 466 బుద్ద భ్మదుడు 9లి జైన్కర్ షాక్ 47 

బల్లి య చోళుడు 4568 బుద్ధవర్శ 451 బె రాంఖాను 71 

బవోవుద్దీన్ ఘహాఫ్ 724 బుద్ధుడు 107 బొబ్బిలి యుద్ధము 482 

బహుజన పల్లి సీతారామా బుద్దోపలితుడు 449 బొర్నార్లు 688 

చార్యులు 490, 587, 540, 549బుస్సీదొర 481 బొవాంబి యారు. లిలి4 

బళ్ళారి 176 బూత్ టార్కింగ్ టన్ 278 బోధి శ్రీ 450 

బాడపుడు 456 బూలర్ 265 బోధినత్వుడు 109 
బాణకవి 108 బూ్యూనాస్ ఇర్సి 828 బోన్ నన్ ఆల్ కాట్ 21. 

జాదపుడు 292 బ్లు నై లునద 220 బోట్టన్మన్ 886 

జానుహిలాల్ లీ04 బృహాత్సలాయనులు 452 బోవెరీ 721 

బాయిల్ జి. ఎ. 4లి6 బెంగాలు విభజన 429 బోస్టన్ 271 

బాల గంగాధరతిలక్ 'బెంగో అభాతము 9 (బాండు 79 

లోకమాన్య 481, ఓ9ిరిజెం గ్వేలా 9 (బాం వెలు డబ్ల్యు నీ 274. 

బాలసరస్వతి 181, 188, 41 0 బెంజూన్సను 425 [బావ్మాణములు 764 

బాల్కను యుద్ధము 151/4 1% 5/4 బెండమూ ర్లంక 64 జ్ఞాకుమూరు ఆర్, పి. 2174 

బాష్ పారు ఇబ్బ్నుబుర్జు 802 _జెంధాము 155 (బన్ "718 

బిందుసారుడు $8 6 జెకెరెల్ 121 | బెజిల్ 289 
బిజ్ణుల చినతిమ్మ భూపాలుడు 58 _ బెట్టదేవుడు 460 (బెట్ వోర్చే 272 
విణాబారువా 405, . బెన్ జమిన్ |ఫాన్క్లిన్ 271. (బెడ్ హోర్టె 272 
బినందచం[ద బారువా 405, 495 జెన్ని కల్పను 689 | బౌనింగు-మి సెస్ 428 
బినెడ్ సై మను 194 బెన్ పాక్టు 274 (బౌను సి. పి. 4లిర్, 580, 588, 549 
బిపిన్ చందపాల్ 118, 480 - జెనెట్ 429 ఫ్ర 
బియర్సు 272 'బెయిత్ అల్ హిశ్శా 804 భ_క్తిరాజు 182 
విరాగ్ 806 జెర్టాగండు రసెలు క భగవాన్ చాను 71 

బిల్పణుడు §49 " బెర్నార్డువా 121. భగీరథి 6లివీ 

లీడ్ 424 _అెర్కిలీ 126. భట్ట తౌతుడు 246, 847 
Wh 



భట్టి,పోలు 91, 446 

భట్టి దేవి 451 

. భశుందురాజు 246 

భట్టోజీ దీమితుడు 21గ 

భ|ద్రతాసంఘము 61 

భనానంద మి|[శుడు 402 

భరత మహర్షి 209, 847 

భరచ్యాజుడు 750 

భరుక చృపము &48 

భవ్విరాజు లఫై క్ట 

భాగవత మీ|శుడు 402 

భానుదత్తుడు వత్త 

భానుకేవుడు 1/ 478 

భామమహాుడు లీ47 

భార్హూత్ 100 

భోవ వివేకుడు 449 

భాస్క రవర్శ్మ 400 

భాస్కరాచార్యుడు ల్ 4 

భాస్కరుడు (మొదటి) 781 

భికావతి 620 

ఫీమరును, చాళుక్య 186 

భీమునిపట్నం 642 

ఫీమేశ్యర తత్రము 447 

భువనగిరి 178 

భువనేశ్వర వాచస్పతి మిశ్రుడు 402 

భూతి రాజతనయుడు 246 

భూతిరాజు 246 

భూయాన్ డాక్టరు 408 

భృగుమహర్షి 168 

భె రవాని తిప్ప 176 

భోజచాను 4క8ి9 

భోజుడు 209, 847 

భోలానాథ దాను 404 

ము 

మంకరుడు 400 
మంగళగిరి ఆనందకవి 608 

మంగిరాజు 4ర్4 

మంగోలియను జాతి 268 

మంచన, 571 

మండ లజ్మీ నరసింవోచారి 586 

మంతి భాస్కరుడు 569 

మక్కా, 299, 324 

మడక శిర 178 
మడికి సింగన 574 

మడ్డి 108 

మణిరామదడిచాకా-జారువా 40కి 

మద రాను 646 

మడాను ఫిలింపిగు 621 

మడిలేరు 175 
(స 

మదివా 800, 324 

మధురాంతక దేవి 45? 

మధురాంతక పొత్తపిచోళుడు 460 

మన్నారుదేవుడు లిలిళి 

మనీకా బర్భటేన్ 406 

మనుమసిద్ధి 460 

మనోరథుడు 246 

మన్నె రాజులు 474 

మన్శగండ గోపొలుడు 462 

మనో 177 

మమ్మటుడు 210, 847 

మయూరళ ర్మ 45 $ 

మరింగంటి నరసింహాచార్యులు 605 

మరింగంటి సింగరాచార్యులు 605 

మక్క ంమైుల్ సిధాంతము ల్రిక్రి2 

మచే. డా 424 
ఆఅ 

మలకప్పనాయకుడు 177 

మల్ల దేవుడు 459 

మల్లప్ప కొండ గుట్ట 174 

మలాంజే 9 

మలాస్ఫినొ §62 

మ్మలాజు 410 

మల్లాంబ 184 

మలారెడి 179. 587 
౧ "డడ 

మరియంపూడి 292 

మలి కారున పండితా రాధ్యుడు 566 
రా జి 

మలి కారునభటు 569 
౧ జు A) 

"౧౩ 

మలి కారునరాయలు 467 
ర” జై 

మలి కారునుడు 4695 
గె జై 

మల్లియ రచన 544 

మలు భట్లు 197 
భా రు 

971 

మను*దుఖాను 224 

మసూద్ నులా౯ 
అలానే 

మహావముత్ పమేహూ. క్రి7కి 

మహమ్మదు ఇబ్న్ అబ్దుల్ వవోబ్ శ24 

మవామ్ముదు ఇబ్బు ఇపాఖ్ క05 

మవామృదు కుతుబ్షా 224 

మహమ్మదు కులీకుతుబ్ పొ బలి 4 

మవహామ్మదుషా 119, 4178 

మహాయానము లిలి 

మహిమ చం దవరా 406 

మహేశచం[ద గోస్వామి 40? 

మ హేశ్వర నియోగ 408 

మాంటిస్కూ్యూ 167 

మాక్ కనే కాకాటరు 27కి 

మాక్స్ వెల్ 195 

మాక్స్వెల్ యాండర్ సను 274 

మాకు ఈస్ట్ మకా వ్ర "/క్వీ 

మాగా లాడు 219 

మాచ్యూ అర్నాల్లు 428 

మాఠరీదేవి 490 

మాఠరేపు[త (శ్రీ పరపురుషదత్తుడు 450 

మాథోస్మి౯ 689 

మాదన 4ర6క్ 

మాదన్న 65, 226 

మాదయగారి మల్లన ఏ5, 598 

మాదానాయడు 1.47 

మాదానాయకుడు 180 

మాధవదెవకవి 401 

మాధవనాయడు 178 

మాధవరావు టి. నర్. 490 

మాధవవర్మ 452.111, 458 



మాధవళర్మ 186 
మాధవాయపాలెం 64లి 

మాజాసింహుడు 7] 

మానవీరుడు 462 

మానెట్ 68% 

మామిడి వెంకయ్య వి49 

మామిళ్ళవల్లి 197 

మార్కు ట్వికా 278 

మారన 8/6, 569 

మారవ 466 

మారయ రెడ్డి 11, 182 

మార్క్వ్యర్డ్ జె. వి, 278 

మార్గశెట్ మిఛల్ 27! 

మారినెసో 186 

మార్కొపోలో 180, 640 
మాల్థస్, ఆర్. కిలిలి 

మాలిక్ కాఫరు 465 

మాలిక్ మవామ్మదు 466 

మార్కోడు 69 

మాల్కోమ్ కారే 2/4 

మార్కు బేగర్ 689 

మారిసకా యస్. ఐ. 274 

మారినెట్ 688 

మార్కు ౨20 

మార్కేటరు 274 

మార్గో 425 

మాలిక్ ఇ[బహీం 420 

మాసూం 226 

మాసో» జియకా 268 

మిర్జా 227 

మిల్లను 428, 426 

మిల్లి సిసిల్ , డి. 619 

మిసిసిపి నది 274 

మిస్సారి DTT 

మీడులు 409 

మీర్ కమరుద్దీకా 480 

మీ-ర్జా అబ్బుల్ లతీపు 288 

మీర్జా హాకీము 72 

మీర్జుమ్లా 66 

మీవాడు 71 

ముకుంద రాయలు 416 

ముకుళచం దుడు 692 

ముకుళావ్యాయపురము 180 

(ముక్కుళపురము) 

ముజఫర్ జంగ్ 481 

ముద్దప 466 

ముద్దళ గిరి 594 

మునీరు ఉల్ ముల్క్ 4రిర్ 

ముకుల భరీ వశీ 

ముప్పెడి నాయకుడు 462 

ముమ్మడి చోళ రాజరాజు 458 

ముమ్మడి నాయకుడు 165౨ 

మురారిరావు 177 

ములంగూరు 178 

మువ్వ్వార్ ఖాను 416 

ముహిబుల్లా విహరి 805 

మెంశేెను పౌచ్. ఎల్. 274 

మెకంజీ నది 276 

మెకాలే 42కి 

మక్సికో 279 

మెగస్తనీసు 445, 5638 

మెడగాన్కరు ద్వి 781 

మెదకు 180 
మెనిలిక్ 219 

మెనివెక్ 2168 

మె్థెకా ఛాలర్ ఆట్నకా 85 

మెసా చెద్దానాయకుడు 418 

'మేనర్చు జలసంధి 2కి 

'మేమత్ గుహ 4కి 

మేరియకా ఇవాన్సు 425 

మేరియకా కాఫర్జు యఫ్. 27కి 

'మేరియా సిం |డిల్లా 270. 

మేరీ ఎల్లెస్ ఛేజు 27కి 

మేరీ జాకాస్ట౯ా 278 

మీరామహమదుసయీదుమీరుమార6 మేరి టాడ్ 280 
దు ర జం 

౧౪ 

మె'ేల్ విగిల్వర్తు 271 
ములారుచేవుడు 178 

మెలిగదేవుడు 469 

మెల్సు డా 404 

మెస్ వాండరురోపా 698 

మొగలితుజ్హు సంస్థానము 65 

మొట ఫిలి 180 

మొట్టాడం వీరయ్యదొర 879 

మొయిని వోరిన్ 689 

మొహమ్మదు బి అబ్దుల్ అజీజు త05 

మోక్షముల్లరు 75 

మోగల్లు 878 

మోటుపల్లి 180 

మోరోపంతు పింగళి 65 

య 

యజ్ఞః శీ) శాతకర్ణి 448 

యమన్ 218 

యముడు 14 

యళోవర్మ 245 

యాండాబు సంధి 404 

యాఖుత్ 805 

యాగంటి లత్మయ్య 485 

యాచమనాయడు 470 

యానాం శీ ఓలి 

యార్జి 196 

యాట్సు 429 

యుద్ద మల్లుడు 456 

యుద్ద మల్లుడు 11 292 

యువాన్ చాంగ్ 262, 400, 

452, 454 

యూకాను లిరిలి 

యూక్లిడ్ 765 

యూ ఫటీసు నది లిజిల్ 

యూల్ , జి. యు 196 

యూసఫ్ ఆదిల్ ఖాను 4668 

ర్ 

రంగరాజాధ్యరి 214 

రంగాజమ్మ 485, 592 



ర ్ కకలోచనుడు 6కి 

రక్సీ షాబెల్ 428 

రఖబ్ అల్ ఇఫవోని 803 

రఘునాథ మహంత 408 

రఘునాథ రాయలు 590 

రజనీకాంత=బరదవె 405 

రట్ లండ్ దీవి 22 

రత్న కాంతవరకాకతీ 405 

రత్నాకరం గోపొలకవి 515 

రత్నాకర మీ|ళుడు 402 

రతీకాంతుడు 405 

రఫియాల్ దీన్ సఫారీ 221 

రమాచాను 406 

రమేళ చక్రవర్తి 4కిలి 

రయోడిలా పాటా లబ” 

రవివర్మ 690 

రవీం|ద నాథ శాకూరు 74, 77, 

982, 429, 694 

రసార్లవ సుధాకరము 179 

రస్కిన్ 829, 428 

రాండాల్చు బోర్ను 274 

రాకీ పర్యతములు 276 

రాకుసి తంగడి యుద్ధము 420 

రాచకొండ 178, 188 

రాచ వేమారెడ్డి 477 

రాజగండ గోపాలుడు 462 

రాజమ హేం|[దవరము 68, 118, 188 

రాజరాజ చోళుడు 456 

రాజరాజు 456, 457, 528 

రాజరాజు 11 460 

రాజశేఖర మవోకవి 209, 847 

రాజసూ ర్య విపుడు 402 

రాజానకమహిమభట్టు 947 

రాజారాముమోవానరాయలు 74, 

77, 808, 428 

రా జేందచోకుడు 456 

రాడ్ బెర్ టన్ 884 

రాధికామోవాన గోస్వామి 406 

రాబర్లు గసోడ్ 874 
కర్రు ఇ 

 రాబరు బర్ 27! 
క్ు డఉ 

రాబర్జు నేపియర్ 219 

రాబర్జ్సు 689 

రామకావ వరమహాంన 808, 4985 
అణ 

రామచం [ద రాయలు 467 

రామచం[ద వరపా తుడు 408 

రామద్విజక వి 402 

రామదాను 227, శ4లి5, ఓఏ 

రామదేవరాయలు 475 

రామనారాయణ కవిరాజ 

చకవ ర్తి 408 
రామభ( చాంబ 485 

రామయకవి 546 

రామరాజ భూవణుడు 3/5, 422, 

5899, 551 

రామసరన్వతి 40 1 

రామా కాంత చౌఛు5 404 

రామానంద మి(శుడు &0 2 

రామేశ్ష్యర పండితుడు 187 

రాయల్ శ్లాథర్సు 214 

రాయవాచకము 597 

రాయ సము[దము 178 

గాల్ ఫవాల్ల్ో వ] 

రాలే 426 

రావిపాటి (తీపురాంతకుడు 

465, 571 

రావిస్ 501 

రాస్ తఫారి మాకఠొనెన్ 219 

రాస్ (పచేశము 10 

రి కార్లో వనీ, 5కి 

రిచర్జు ఐ.ప 274 

రిచర్జు మార్చుహో రక 

రిచర్జు వోర్డింగ్ 272 

రినొయిర్ 687 

రియాథ్ కి24 

రుచినాథ కందళి 402 

రుదకందళి 400 

౧౫ 

రు[దటుడు 209,211,847 

రు[దచాముడు 447 

రుుదదెవుడు 187, 461, 569 

రుుదమచేవి 178, 462 

రుస్తుంరావు 70 

రూవ గోస్వామి 847 

కెండ్ | జాంట్సు 686 

రెడ్డిరాజుల వంశవృత ములు 478, 

479 

రెబక్కా వోర్జింగు 2T2 

రెవ రెండు నాథను (బాను 404 

రే 888 

"కేచర్హ కాచమభూపతి 46కి 

'రేనాబ్దు 68 

రేవతుడు 450 

రోజర్ ఫ్రై 888, 687 

రో(డిగో 689 

రోబర్జు (ఫాస్టు 278 

రోబిన్సన్ ఇ. ఎ. 27కి 

రోబిన్సన్ జఇఫర్సు 279 

రోమను సామాజ్యము 46 

రోమింగు 199 

రోహీరు 71 

ల 

అంక 797,800 

లంబోదరవరా 405 

అక్కమాంబ 20కి 

లక్షుణగని 211 

లక్ష్మణగు ప్త 246 
లక్ముణరాయ పరిశోధక మండలి 649 

అమ్మమ్మ 421 

లకీ నాథ ద్విజకవి 402 * 



లత్మేనాథ ఫుకను 405 

లమ్మీనాథ బూరువా 404 

లభ్మగ్ వవ ౨ 

లతీఫ్ 227 

లలిత విస్తరము లి 

లలి తాదిత్యుడు 245 

లాంగ్ ఫెలో 271, 428 

లాంగ్ స్టను హ్య్యూసు 278 

లాంజెవాన్ 184 

లాంబు - చా నర్లైసు 428 

లాకు 426 

లాకే 1రి5 

లాటచేవుడు '/81 

లా|డోసు 280 

లాఫ్లాస్ 191 

లాఫోరి 44 

లాయిడ్ మార్గన్ 256 

లా రెన్సు బన్ యన్ 8859 

లానలైే 894 

లింగమనేడు 474 

లీంగ మఖి కామేశ్యరకవి 594 

లికార్ విజీయర్ 696 

లిజ్యాస్ 219 

లిట్టను 42 9 

లియెనిల్ రావిన్సు 829 

లియోనార్డో డావిన్సీ 686 

లీలావతీగణిశము లి 

లుంగ్వే 9 

లుడ్ విగ్ వుల్చు 610 

లూమిస్ 1కిక్ 

లూయీ మమ్షర్డు 9Th 

లూయీ సల్లి వాస్ "701 

లెందులూరు (దెందులూరు) 452 

లెగాంజ్ 188 

తెమాయిన్ 79 

లెసేెఫిర్ శిలి2 

లేపాతశి 177, 628 

లేవిరిన్స్ 22 

లె డర్సు - [వొ 91 

లె బ్నీడ్డు 125 

అఇ సియం 815 

లై సెంకో 722 

లోపాముద్ర 444 

తోవెల్ 429 

పుత్ర శీ పులుమావి 447 

పుుత శ్రీకాంత 

 మూలుడు 450 

ల్యూసా యం ఆల్కాటు కురీ 279 వాస్కోడిగామా 788 

ల్యూూసా రెటు 278 

వ 

వ[జకరూరు 177 

వడాది 188 
' cd 

వత్సగుల్శను 92 

వనవాసి (వై జయంతి) 450 
వరదాంబిక 418 

వరాహాగు పుడు 2 45 

వరాహచదేవుడు 92 

వలీ అబుల్ హసన్ 224 

వశిష్టుడు 68, 64 

వవోవీ ఉద్యమము 24 

వాంగోఘ్ 687 

వాంటు వోఫ్ 886 

వాశాటకులు 92,455 

వాగ్భటుడు 910,847 

వాఘోరానది రిలి 

వాచల్ లిండ్సే 27కి 

వా కా్యాయనుడు 210 

వాన్ విక్ |బూక్సు 274 

వాన్ష ర్ మార్కు T18 

వామనాథుడు 246 

వామనుడు లి47 

వాలెస్ న్టీమెన్సు 278 
వాల్స్ లిట్మను 211 

వాల్చి రు పీటరు 428 

వాల్లో (ఫాంకు 2T4 

వావిలికొలను సుబ్బారావు 617 

వావిళ సంస 550 
౧౧ థి 

వాషింగ్ టన్ ఇర్వింగు 271 

వాసిష 1682 
9. 

Ce 

వింధ్యశ క్వి 458 

విర్టోరియామవో రాణి 489 

వి క్రమచోడుడు 458. 

విక మేందవర్శ 458 

విక్లిఫ్ 42 

విజ్ఞానచం|ద్రి క౩|గంథమాల 497, 648 

విజయనగరము 224 

విజయనగర వంశవృవము AT 

విజయపురి 450 

విజయరంగ చొక్కా నాథుడు 595 

నిజయరాఘవనాయకుడు 4శిక్, 591 

విజయరామ గజపతిరాజు 647, 707 

విజయరాయలు 1 467 

విజయవాటిక 29లి 

విజయాదిత్యుడు 451, 455 

విజయాదిత్యుడు 11 454 

విజయాదిత్యుడు VII 457 

విజయేం[దస్వామి 422 

విట్టర్ 971 

విటియర్ 429 
॥ రు 

విఠలరాజు 419 

విథలరాయలు 46 9 

విర్ధలమం|తి 187 

విద్యాచం[ద భట్టాచార్యుడ్తు 402 

విద్యాధరుడు 947 

విద్యానగరము 466 

విద్యానాథుడు 186, 847, 465 

విద్యారణ్యుడు 161, 162, 166, 466 

విన్నకోట పెద్దన కలిరి 

విమలకళ 245 



విమలాదిత్యుడు 456 

విరించి కుమార్ బారువా £406 

విరూపాక్షరాయలు 467 
విలియం 

విలియం 

విలియం 

విలియం 

విలియం 

విలియం 

విలియం 

వీలియం౦ 

విలియం 

విలియం 

ఎల్లెరి 278 

క ల్లన్ 271 

గిల్ మోర్ సిమ్స్ 27 1 

చర్చ్ 86 

జేమ్స్ 272 

టింజేలు 425 

ఉన్ హోవెల్సు 272 

డేనియల్ స్టీలు 278 
ఫాక్నర్ 272 

(బాడ్ ఫర్డు 271 

విలియం మారిస్ 428, 696 

విలియం వర్డ్స్ వర్తు 427 

విలియం సోరోయన్ 27కి 

విలియం హి కింగ్ (వెస్ కాట్ 27! 

వితియం హిల్ (బౌన్ 271 

వీల్కు 9 

విల్లా కేథర్ 278 

విల్లార్డు 688 

విల్సన్ 5, 288 

విల్చెంటు మిల్లే 278 

వివేకానందస్వామి 74, 495 

విశాఖపట్నము 642 

విశ్వనాథుడు 66, వ్య 

విశ్వామి[ తుడు 444 

విశ్వేశ్వరకవి 179 

విశ్వేశ్వరుడు 408 

విష్ణుకుండినులు 5 లి 
విషుగోవుడు 451 
a 

ల స్తుభట్ట సోమయాజి 4క్ 1 

విష్ణువర్ధనుడు 292, 455 

వీక్ మెశేల్ యస్ 279 
_పీణాదేవి 406 

ఫీళాబారువా 406 

వీఠకూర్చుడు 450 

వీరగండ గోపాలుడు 462 

వీరచోడ 456 

వీరభ| దా రెడ్డి, అల్లాడ 184 

పీరసేనుడు 450 

వీరవోెమ్మనాయడు 417 

పీరాన్నపోతపతి 180 

వీరార్ధున దేవుడు 188 

వుడ్ వర్తు, (పా 254 

వుడోవిల్సన్ 274 

వెనుజులా 2రిలి 

వెన్నమనాయడు 176, 472 

వెన్నెలకంటి సూరన 876 

వెలగపూడి కృష్ణయ్య 596 

వె కుంఠుడు 40కి 

వెట్ పాడ్ 128 

వెయట్ 425 

వె లివి 744 

వొయుట్ళా §72 

వోలానది 217 

ఛామీంకు 688 
a 

కంకర దేవకవి 401 

శంక రాచార్యులు 152, 728 

శంభూవరాయ 461 

శ క్రి వర్ణ 45 6 

వెలగపూడి 'వెంగయా మాత్యుడు 58% శఠ గోపయకతీం[దుడు 198, 875 

వెలమ రాజ్యము [2 

వెలిగందల నారయ 57కి 

వెలుగోటి వంశవృతుము 475 

వెల్సు 429 

వనూవియస్ రికి 

వెనస్సంతర రాజకుమారుడు 106 

వేంకటపతి 1 215, 418 

వేంకటవతినాయడు 475 

వేంకటరాయలు 1 469 

వేంకటరాయలు II 470 

వేంకటా[దిరాజు 418 

వేంకటార్యుడు రల 

వేంగి 292 

వేటల్ 47 

వేదగిరినాయడు 47కి 

వేద వ్యానుడు 152 

వేమన 177, 489, 608 

వేమవరము 182 

నేమసాని 1582 

చేమాంవిక 184 

వేము అ|గవోరము 451 

వేములవాడ జగదేవుడు 468 

వేములవాడ భీమకవి 570 

వేలానగరము 180 

వేలూరు 2 15 

౧౭ 

శరచ్చం[ద గోస్వామి 406 

శర్వవర్శ 449 

శాండర్ఫు దొర శీర 0 

శాంతి శ్రీ) 450 

శాకల్యుడు 5 కిక 

శాతకర్ణి 1 446 

శాతకర్ణి II 447 

శాతవాహానుడు కీశీల్ 

శారచానది 1 రికి 

శాన్ |ఫాన్సిస్ కో 278 

శార్డ దేవుడు, 995, 415 

కివవర్య శక్ లి 
శివసింహుడు 402 

శివస్కందవర్మ (విజయస్కంచ 

వర్శ) 451 

కివాజే 69, 480 

శివానంద యోగి 215 

కున శృపుడు 444 

శుభంకర కవి 404 

శూరవర పట్టణము 182 

"శేషము వేంకటవతి 596 

శేషు వినేశ్వర పండితుడు 1958 

శేపాచలస్వామి 489 

శేషారాధ్యుడు §్ర62 

శె లధవరాజ్ భోవా 405 



శై_లేం[ద నాథుడు 692 

శ్యామరాయ కవి 595 

(శ్రీీకంఠ సూర్య విపకవి 402 

(శ్రీకంఠుడు 916 . 

(శీ, కాకుళము 66, 445 

(శ్రీళ్ళవ్ల దేవరాయలు ల/5, 411, 

485, 487, 468, 577 

(శక కృష్ణ దేవరాయాం ధభాషా 

నిలయము 648 

శృికృష్ణవం డితుడు h14 

(శిచం[దుడు 211 

(శ్రీనగరు 2 47 

(శ్రీనాథుడు 184, 875, 4198, 

485, 474, 477, 572 

(శృివర్వతము 449 

(శ్రీముఖళాతకర్ణి 446 
(శ్రీరంగ రాజు తీ] '/ 

(శృీరంగరాయలు 111 & 111-470 

శ్రీశంకుకుడు 852 

శ్రీశైలము 179, 415 

కీ సాయాజీరావు 809 (ఇ 
ష 

న్నీ వంనుద్దీన్ 805 

వమమ్టు అదాద్ 408 

షరీపుల్ ములు. 224 

షా అలీ మహమ్ 222 

పాజవహోన్ 480 

షపారాజూఖతాళ్ 224 

పారుఖ్ 226 

షాల్మెనాసిర్ 1 408 

మాహమహమ్మదు 729 

పాహి 227 

పషివర్హు, ఎ. 198 

షిహోబుద్దీన్ 806 

వీల్లనునది 276 

మెల్టీ 428 

కు మవామ్మదు అబ్బుల్ 07 

"స్టేకు ముభారక్ 221. 

నీ 

శేక్సి ఫియర్, విలియం 196, 425 

శీబారాణి 218 

శేర్ అలి 729 

పోభి 8056 

ష్కు-ంబినది 872 

స 

సంకిలుడు 445 

సంకుసాల నరసీంవాకవి 585 

సంగమవంశము 466 

సత్యనాథవరా 405 

నదాశివరాయలు 198, 419, 468 

న ప్తద్వీిపములు 797 

సఫీయుద్దీన్ అల్ హింది 805 

సమనేం[దనాథ గుప్త 692 

సముఖము వేంకట 

కృప వప్పనాయకుడు 996 

సము దగువ్పుడు 451 

సయ్యదు అలీఖాన్ ఇజ్నమానం 807 

సయ్యదు గులాం అభీ అజాద్ లీ07 

సయ్యదు నిజాముద్దీన్ బిబి 4 

సయ్యదు ముజప్ఫర్ రర 

సర్ చాశ్లెను మెట్కాఫ్ 488 

సర్. జాన్ మాండెవల్ 425 

సర్ ఫిలిప్ సిడ్నీ ఉ25 

నర్ మైశేల్ శాడ్లర్ 808 

౭ ంగమనాయడు 474 

ంగమనేడు MI 474 

సలబత్ జంగు 481 

సలివన్ (ఫాంక్ లాయిడ్ 'రెట్ 697 

సలీము 7కి, 22కి 

సవరము చిన నారాయణరాజు ర్లిలి 

సవరలు లీ7రి 

సారంగు తమ్మయ్య 587 

సారగాన్ 408 

౧౮ 

సా రనాథ కేత్రము 102 

సారాటీస్ డీలు 278 

సాలారుజంగు 48కి 

సాలీ ఇబ్నె అబ్జుల్ ఖుద్దును కీ02 

సాల్వడారు 279 

సాహిణిమారడు 570 

సాళువ గోవిందరాయలు 4656 

సాళువ నరసింహరాయలు 417, 4€ 

సాళువ వంశము 467 

సింక్షరు 429 

సించేర్ లెవిస్ 27 

సింగనమాల 174 

సింగభూపతి 179 

సింగమనాయడు 472, 478 

సిద్దప్పనాయెడు 177 

సిద్ధ నామాత్యుడు 578 

సిధార్థడు 105 

నిన్ మోంచే 828 

సిడ్నే హోవర్దు 274 

సీపాయీ పితూరి 468కి 

సివతి 110 

సీతన్న వానలు 626 

సీనారు 888 

సుందర పొండ్యుడు 459 

సుకుమార ఒరనాథు 40కి 

_ నుడానిక్ భామలు 740, 741 
నుదానుడు 108 

సుమ|తా బిల 

సురభి మాధవరఠరాయలు 605. 

సు రెంద్రనాధ బెనర్జీ 892 

సుల్లం అల్ ఉలూం శి05 

సుశ శుతుడు 11, 14 

సువ్బా ల్లేఖ h49 



సూర్యకుమార భూయాన్ 405  వానుమప్పనాయడు 177 హిరోషిమా 60 

సూర్య ఖరి దై వజ్జుడు 408 వాఫీజు 808 హిస్పానియోలా 280 

"సెంటు, లాశెన్సు 268 హబీబుల్లా. 729 హీనయానము 9 

సెన్నా చెరబ్, 408 హమ్మ సిరినిక ఉ50 హుగ్త్మీ 22 

ఇమెటిక్ భాషలు 740, 148 వారిభట్టు 587 హునై౯ ఇబ్నె ఇవాద్ 804 

-సియింటు పాల్ డిలోయాండా 8౪ వావాయి 280 హుబై 80% 

ఛెయుఫ్ ఇబ్నెయాజన్ 808 వావిరామడేకా 406 హుమాయూను 71, 221 

చెపీన్ 79 హరివర కాకతి 406 హున్ఫ్సేనల్లీ 488 

సెవెరీస్ సెబోఖ్లు 1 హరివరుడు 400 .  హుళక్కి భాస్కరుడు 570 

సె రకూస్ 767 హరిశ్చం [ద ముఖర్జీ 489 హూూకలు 75, 425 

వె వుభ్రైలా, లీ07 హరివారరాయలు 466, 728 పాగల్ 74, 127 

నొపారా 448 నారివారరాయలు 1 466 పాజూజ్ త్రైల్లిశ్షీ 

సోక్రటీస్ వీ15, 819 మ వారీం[ద నాథ ఛటోపాధ్యాయ ఉల 9 హానీ ఆడమ్బు 274 

నోణారామ చాథురీ 406 హనకా అవ్ సఘాని 806 హానీ ఇలియట్, నర్ 228 

సోమచదేవరాజు 417 వా స్తీవర్శ ఉల్ ఏ పానీ 'కేమ్సు 272 

సోమయమం తి 181 వోంటి జాక్సను 272 సారీడేవిడ్ థభోరూ 271 

సోమాలీలాండు 220 వోజీలవీ 878 పానీ సీజల్ కాన్ వీ 274 

సోమేశ్వరుడు 1 457 వోడిల్ 806 పా మెటిక భామలు 740, 4కి 

సోవియట్ రమ్యో 62 హోతింతాయి లిబిలి జర్ మకా తికికి 

"సాది అనేబవియా లి24 వోమి ల్లను 188, 286 పా రాల్డ్ (పెడరిక్ 979 

స్మందవర్శ 452 వోరియట్ మనో ఐ '/ లి హెర్మియస్ లైకేల్ 

స్కాటు 4258 హోరిన్ 272 హార్వే ఎల్లెస్ ల” ప్రీ 

స్కూటారి, 2 వోరీతీపుుత విష్ణున్మందచుటు హేమచం[ద గోస్వామి 404 

స్టాటిరా లగ్రై5్. కులానంద శాతకర్ణి ఉఠ5్0 పామచం[దబారువా 404, 406 

స్టార్ శ్రాయంగు 279 వోరీతీపుుత శివన్మందవర్శ 450 పామచందుడు 211, లిక 

స్టీఫెన్ డగ్హసు 280 వోర్డు కాను 278 హాము 71 

సైఫీన్ [కేన్ 972 వోర్తుమను 180 'హేన్లిన్ గాశ్టెండు 272 

స్పినోజా 74, 77 హాలశాతవావానుడు 447, 568 మాలే సలామపే 220 

స్పియర్ మన్ 194 వోల్దారు 868 హేవరిల్లా సంధి 280 

స్పెన్సరు 76 వోవెల్ ఇ. బీ. 690 హైటరు #80 

స్వర్ణ ముఖి 1/5 హిందూపురము 174 హైడా 87 

హా హిక్సు వవ 9 పాదరాబాదు ల్నీత్తీ 4 

హాండూరాన్ 279 హి తేశ్వర్ బర్ బారువా 405 . హైదరాలీ 484 

వాండె వానుమప్ప నాయకుడు 418 హిదాస్పెస్ యుద్దము ౭రీ6 హోమరు 426 

వాంపనాయడు 177 హిమవత్పర్వతవు 800 హోలీ ఎలయన్స్ 287 

వాంపీ 2౭08 . హిమ్యరిటిక్ 299 సోల్ట్సుమను 180 

వాడమార్ 6 హిరాక్లిటసు 76 హూ్యూగోవాన్ [గూటు క 

హానుమకొండ 186 హిరోరాజు 765, 766 హ్యూము 126, 185 

౧౯ 



అనుబంధము ౨. 

పారిభాషిక పదములు 

అ 

అంగ వర్తులత్వ సౌష్ట్రవము - Radial Symmetry 

అంగారయుగము ా Carboniferous period. 

అంజనము - Antimony 

అండము - Ovum. 

అంతరుహోక ములు - Coelenterata. 

అంత ర్వెద్యు (త ఎతిఫ్ట — Internal Electrical Installation 

అతోటములు - Walnuts, 

అణు సంఘట్టన - Atomic Structure. 

అత ంచన క్రియ - Coagulation process. 

అతితూరళిలలు - Ultra basic rocks. 

అతీభెతిక శాస్త్రము - Metaphysics. 

అతి |శుతి ధ్వని శాస్త్రము - Ultrasonics, 

అధిక రక్ష (సావము - Haemophilia. 

అనా వృతమగు పొయ్యి - Open hearth. 

అనిశ్చిత నమీకరణ ములు - Indeterminate equations. 

అనుక మము - Sequence. 

అనునాదము - Resonance. 

అనుభవ మూలవాదము - Empiricism. 

అనువ ర్రిత గణితశా స్రము - Applied mathematics, 

అనువర్తిత యం (త శాస్త్రము - Applied Machanics. 

అపగత కేంద కము - Eccentric. 

అపరిమిత కల్పములు - Infinite processes: 

అపసర్పణరళ్శి వర్ణములు - TUnes Of Spectrum. 

అభితాపనము - Aunealing. 

అభివర్షి 8 - Chromatin. 

అభేద? | సంఖ్యా వాదము - Prime Number Theory. 

అభక స్థానీయ ములు - Substitutes for mica. 

అమ్మోనియా ద్వి ఉదజ భాన్వరితము - Ammonium 

dihydro gen phosphate. 

అయసా గ్రాంతపు తుపానులు - Magnetic storms. 

అయస్యాా ౦త బిభమిప - Magnetic moment. 

అయస్యా-౦తశా(స్త్రము = Magnetism 

అయస్కా ంతావలోకనణాలలు - Magnetic 

observatories. 

అలోవా ఖనిజములు - Non-metallic ores, 

అవ వము - Precipitation. 

అవపాతము - Dip or Inclination. 

అవనరానుగుణమగు ఆకృతి రచన - Functional design 

అవి శేవురూపము - Secretionary form. 

అవిభాజ్య (|పధాన) సంఖ్యలు - Prime Numbers. 

ఆ 

ఆంగారిక ఖనిజములు - Minerals of orginic origin. 

ఆధార పంజరముల నిర్మాణము - Framed structure. 

ఆధార ము - Base 

ఆపల్ట్సితి చట్టనిర్మాణము - Emergency Legislation. 

అన్లుజని - Oxygen. 

ఆయతనము - Volume. 

ఆవర్తన కాలము (డోలన కాలము) - Period of 

oscillation. 

ఆలే ఖకుడు - Designer. 

ఇ 

ఇత్తడి అచ్చుముక్క_ లు - Matrices. 

ఇనువ గంధ కిదము - Pyrites, 

ఇష్టి కా రిలలు - Laterites. 

డా 

ఉత్కీ ర్లపద్దతి - 10121180. 

ఉత్సరివ ర్తనము - Mutation. 

ఉతాదక ము - Transducer. 

ఉత్ల వనము - Buoyancy. 

ఉదజని - Hydrogen. 

నిం 



ఉదజవహారికా (శా) మ్లము - Hydrochloric acid. 

ఉపచయాపచయ | క్రియలు - Metabolic activities. 

ఉబికిన [వాత - Relief. 

ఉభయగుణ సృజన యుగ క ము - Heterozygous. 

'ఉప్పతా ఉత్పాదనములు - Thermal generators. 

_ ఉప్ణ్లోత్సాదక ము - Heater. 

ఉప్పోద క (సోతస్సులు - Geysers,. 

ఊర్హ్వ మత్స్య్యయుగపు శిలారూప జీవములు - Upper 

Domain Fossils. 

బు 

బుజువిద్యు త్స బాహా ద్వితం కీ పేషణము - Two wire 

D. C. Supply. 

బుణాంక ము - Negative Number. 

అ 

ఎజ్జసుద్ద - Red ochre. 

ఏక క ణజీఏ - Protozoa. 

ఏక గుణనృజనయుగ్మక ము - Homozygous. 

ఏక |పనంక రణత్వము - Monohybridism. 

ఏకముఖ వికల్ప విద్యు. త్పజాహము - Single phase 

A. C. 

* వకనుఖ విద్యుత్ప'వా హము.Direot current (0.౮) 

పక ముద ణము - Monotype. 

పకాధిచుంబకము - Para magnetic. 

ఏకోన చుంబన ము - Diamagnetic అ 

ఏటవాలు అతరములు - 1121035. 

క. 

కంకతినములు (శునోఫోరా) - Ctenophora. 

కందెన - Lubricant. 

కం'చెన సమే ళన |దవ్య ము.Lubricating compound. 

కా వ్రవుండలము - Concentric. 

కట్టడ పురాళ్ళు - Building Stones. 

కణము - Particle. 

కదళీమతీక ము - Drosophyla. 

కరణీయాంక ము - Irrational number. 

కర ణం క ము - [Irrational Quantity. 

కర్చన నిస్పారణము - Decarbonization. 

కర్చనము - Carbon. 

కలన గణితము - Calculus. 

కవాటికలు - Volves. 

కాంతి వ, క్రీభ వనము - Refraction of light. 

కారణాంక ము - Factor. 

' కిరణాతువు - Uranium. 

కీలక స్థానము - Focal point. 

కురువింద ము - Corrundum. 

కునుమాభ ము - Sea-anemone. 

కృతిమ నంపర్మము - Artificial Pollination. 

కృతిమ సజ్జన నములు - Artificial resins. 

కమి రూపిజము - Vermiculite. 

కేంద ము - Main. 

కేవల నిర్మాణ విశేషములు - Pieces of abstract 

Compesition. 

కొలిమి - Furnace. 

కొలిమిసుద్ద = Fire clay 

కోటిపూరక నం ఖ్య Complement Number. 

క్రమసూచన నంఖ్యలు - Ordinal Number. 

(కమస్థావనము - Grading. 

(కుమము - Cromium. 

కీ చాణువులు - Neutrons. 
౧౧ 

త = కిరణములు - కడ, 

తార జలవృతు [పాంత ములు - Mangrove swamps. 

ఖా సృతిజము - Crystolite. 

కత న్యాపన ము - Extension of field. 

ఖ 

ఖండిలన ము - Strobilation. 

ఖటిక కర్చనిత ము - Calcftum Corbonate. 

ఖటికము - Calcium. 

ఖకీయుగము - Cretacious period. 

ఖనిజరంగులు - Ochres. 

ఖనిజ నంబంధము - Inorganic. 

. గ 

గంధక మిశమ [ద వ్య ములు - Sulphur Compounds. 

గంధ దృంహణము - Volcanising. 

గణన సంఖ్యలు - Cordinal Numbers, 

గణో ద్వావాము - Group Marriage. 

గరిమ నాభి - Centre of Gravity. 

D౧ 



గ రిష్ట సామాన్య భాజకము - Greatest Common 

Factor. 

గాఢత - Intensity. 

గుండ్ల పెర - Conglomerate. 

గుత్తవాక్కు Monopoly. 

గెడుగురాయి - Lintel. 

గోతిక వాస్తువు- Gothic Architecture. 

గోపాల నంస్క తీ ె Pastoral Culture, 

గోళ | త్రికోణమితి - Spherical Trigonometry. 
ఇల ఘు 

నగోళము - 50116 Sphere. 

ఏనప దార్థములు - Solid bodies. 12 i 

నము - Cute. 

నమూలము - Cube root. 

నాత్మకత - Cubism స 

చ 

చండాతువు - TUngsten. 

చతుర్ని రా తువు - Plutonium. 

చతు న్తం[ తీ పేషణము - 4 wire supply, 

చలన కలన గణితము - Differential Calculus. 

చలన కలన నమీకరణములు.Differential Equations. 

చలన రేఖా గణితశా(స్త్రము - Kinematics. 

చవిటి ఉప్పు - Earth Salt. 

చవిటి సోడా - Saline Efflorescence, 

చాయ - Tone. 

చికిటక ము - Planula. - 

చిట్టము - Hank. 

చీలికతో కూడిన కాండ్యూట్ ~ Slit Conduit. 

చూర్లజము - Calcite. 

చై_తన్యసహి తము - Organic. 

వై నానుద్ద - Kaolin. | 
వ 

ఛ (తికలు - Medusoids. " 

ఛ|తిక వర్గ ము - Svyphozoa. “ 

ఇభాయౌా వాద ము - Impressionism. 

వేదన వి స్త భతి - Cross Sectional Area. 

మ్ 

జంతు లేక వృష సంబంధము - Organic. 

జడపూ రక ము - Inert Fiiler. 

జనక ము - Generator. 

జభఖీయ కము - Hydra. 

జీవప దార్థము - Proto Plasm. 

డ 

డింభదళ - 1౬28. 

డోలన వలయము - 0801142608 circuit. 

డోలన వరివథము - Oscillatory circuit. 

ఉట 

అ 

తంతులు - Cables. 

తిం (తి ణ్యామ్లక ము - Tartaric acid. 
ఉం 

తీగలతో పేనిన బావాక ములు-Stranded Conductors, 

తులాదండ ము - Lever, 

తెల్లనుద్ద - White Clay. 

'తేజూతువు - Radium. 

[(తపుజా రేయిజము - Cassiterite.. 

తికోణమితి — Trigonometry. 

(తిజ్యా - Radian. 

(తితం తీ పేషణము -3 wire supply 

(తీముఖ (దశా) వికల్ప విద్యు[త్సవాహము — Three 

- Phase A. C.. 

ED) వరిమాణిక ములు - Three Dimensional. 

తరణ ము - Accelaration. 

. ద 

దంశ ఘటములు -.Canidoblasts. 

దళ - Phase. 

దశాంశ భిన్న ములు - Decimal Fractions. 

దిక్చాతము - Declination. 

దిక్వూ ది - Compass. 

దిజ్మండల ము - Horizon. 

దూలముల క ట్టడము - Trabeated mode. 

దృక్ రేఖాఫలక ము - Optical grating. 

ద ్రగిప్రధానము - Optical Methods. 

దృఢథీకృత మైన సి మెంటు కాం|కీటు - Reinforced 

Concrete cement (R. C. C.) 

,దె_నందినక మార్చు - Diunal Variation, 

[దవకారులు - Fluxes. 

MR) 



ము - Momentum. ws ఫి - Reoeneration. [దవ్య వేగ పునఃసృష్టి - Regeneration 

ధ పునరుత్స త్తి కణము - Germ cell. 

ధన [భువ మార్గము - Anode. పురుషార్థశా(స్త్రము - Philosophy of values. 

ధనాంక ము - Positive Number. పుర్వుగక ములు - Polypoids. 

ధాతుఖనిజములు - Metallic Ores. పుష్పుజీవములు - Anthozoa. 

థ*తునిస్వా రణము - Extraction. పూర్ణాంక గుణిజము - Integral multiple. 

తుమండలము - Tissue, చెద్ద కీలు - Master point. 

ధథాతుమి[శ్రమములు లా Alloys. పొటాసియ ద్వి ఉదజ భాన్వరితము - - Potassium 

న dihydrogen phospt 

న|శజని - Nitrogen.  పోగులు(Fibres, 
నమ్యత్వము - Elasticity. పోత - Moulding, 

నావికా దిక్సూచి - Mariners Compass. |పతిమండల ము - Eccentric. 

నాళవిధానము - Conduit system. [వతిరోధక ములు - Resistors. 

నాళాభ ము - Solenoid. (వతిన్ఫటిక పరిశోధన ము - Colloid Research. 

నాళికాకాచము - Pipe line enamel [వధాన తం|తులు - Main leads. 

నిబంధన - Condition. [పథాన పరిక రలు ౫ Fundamental operations. 

నిరోధకశక్తి Incompressibility. [పమాణ వాదము - Quantum Theory. 

నిశేవజలాళథయ ములు - Storage Reservoirs. [వ మృత్తు = Kaolin. 

నిర్మాణాత్మక ము - Structure. పమేయ ము - Function. 

నిళ్ళబ్ద విద్యుత యోగము - Silent electric discharge. (పయో గవిధానములు = Operations. 

సీర సగంధకి కాన్లుము - Dilute Sulphuric acid. (పా ఊపక శా (న్ర్రము - Ballistics. 

ప (పొణువులు - Protons. 

పం క్తి ము[దణము - Linotype. |చేషణ అ|గములు - 500010 ends, 

పంపిణీ పెనశ్లై (ఫలక ము) - Distributing board. _పెషణ యం [తము - Transmitter. 

~~ 
ఫ 

ఫలదీక రణము - Fertilization. 

ఫలమతిక ము - Fruit fy. 

ఫ్యూజు తీగెలు - Fuse wires. 

పచ్చసుద్ద - Yellow Ochre. 

పటలములు - Films. 

పరవలయము - Parabola. 

పరాన్లు జనీద ము - Peroxide, 

పరివ ర్హనములు - Cycles. 

భలుగురాయి - Vein Quartz. ఖ 

పారదర కత - Transparency. బ త్రిక - Blastilla. 

పారద్యుతిక మత ము - Dielectric field. బహురూపత - Polymorphism. 

పార్భ కము - Lateral Part. విందువులు - Nodes. అ 

పిత్య సంతతి - Filial generation. '' బీజపూర్లాంక ములు - Algebraic Integers. 

పిత్య సూత్రము - Chromosome. వీజము - Nucleus. - 

పీడనజనిత విద్యుత్తు ఉత్పాదనము - Piezo electric శ్రీజ రనము - Germ Plasm. 

generator. వజ సం ఖ్య - Algebraic number. 

పీడనము - Pressure. వీజ సంఖ్యా శే [తము - Algebraic number field. 

ఎకె 



వీటికలు - 1550263. 

బేరియం గంధకిత ము - Barium Sulphate. 

భ్ 

భార పవదము - Barium. 
cn 

ఛాస్వర | కిగంధకిత ము - Sesani - Sulphide of 

Phosphorus. 

భి త్రీ శృంగములు - Cornices, 

భూ పీడనము - Earth potential. 

భతామి కొలత [డాయింగు - Survey. 

భూ స్ఫటిక ము - Felspar. 

భేద వ్రతా Permeability. 

|భమణ కీలక ములు - Rotating Pivots. 

(భమణ ము[దాయం[తము - Washing Mangle. 

|భాజా[భక ము (ఫోగో సెట్) - Magnesium mica, 

(భాజాసృటేయములు - వీpinels, 

మ 

మగ్న ము - Magnesium. 

మగ్నన్సట ము - Magnalium. 

మచ ప లు చేయుట - Cicatrization, 

మధుశిలిం దకణములు - Yeast cells. 

మధుసారము - Alcohol. 

మధ్యోద్భిద ములు - Mesphytes. 

మలా భక ము=ంబయో శుట్ - Magnesium iron mica. 

మాంగనము - Manganese. 

మాఠిక ము - Pyrites. 

మి|శమ సంఖ ఫ్ Composite number. 

మి|శలోహాము - Alloy. 

మీటల బల్ల - Key-board. 

ముగ్గురాయి - Barytes. 

ముష (స) లక ము - Piston. 

మూలము - Radix. 

మూనకట్టు - Mould. 

మెట్టురాళ్లు = Trap rock, 

మెట్లుగా తీర్చుట - Terracing. 

మెరుగుడు ఖనిజములు - Abrasives. 

'మెశకాలెక్సు - Micalex. 

య 

"యం|తశ్వాన్త్ర నము - = Mechanics. - 

యథాద ర ఎన ము - Perspective. 

యశద గంధ కిద ము - Zinc blende. 

ర 

రజనములు - Resins. 

రసాయనిక వి|కియ - Chemical reaction. 

రసాయనిక వియోగ ము.Chemical decomposition. 

రాదిప రాయి - Steatite, 

రాతిగుండు - Float ore. 
౮0౧ 

రాలినా ర - Asbestos. 

“కి ఖాఫలక పు కిరణ పృథక్కరణము - Grating 

Spectroscopy. 

రేఖాఫలకపు కిరణపృథక రణమానము.Grating Spectro- 

చేడియోానాళ ములు - Radio tubes. 

రోచాతువు - Venadium. 

metry. 

ల 

లంబరూప శై. ర్భ కము - Vertical length. 

లఘుజా[భకము = అపిగోలైట్ - Lithium mica. 

లయ - Rythm. 

లాభాంళ్ల ము - Royalty. 

లిఖజము - Graphite. 

లోవాపునాళ ములు - Metallic conduits. 

వ 

వ|కీభవనఘా తాంళ (కము - Refractive Index. 

వ గ్లపా రస్పర్య సిర్ధాంత Quadratic Reciprocity 

Law. 

వర్గ మూలము fా Square root. 

వర్గా వశిష్ట ములు - Quadratic Residues, 

వరా వ కి ష్టేతర ములు - Quadratic non-residues. 

వర్ణజా శేయిజము - Chromite. 

వర్ష పొాతజలము - Meteoric-water. - 

వలయాత్మక పటములు - ౪711082 Diagrams. 

వశీకరణ యం[తసాధనము - Control gear. 

వనంతీకరణము - Vernalization. 

వస్తుస్యరూప నియమనము - Statistical quality, 
వస్తుస్టి త్రి శాస్త్రము - Statics. 

వాయుచలన శాస్త్రము - Aero-Dynamics. 

వాయుశిఫలు (గాలి వేళ్ళు) - Mangroves. 

వాస్తురూపము = Architectural form. 

అలి భా 



వాహాకత ము - Conductance. 

వి. ఐ. అర్, త ం|తులు - Volcanised rubber wires. 

విక రణ్యంక ము - Rational quality. 

వికల్ప ఉత్ప త్తివిధానము - Alternate system of 

generation. 

వికల్ప విద్యుత్స) వాహము - Alternating Current. 

వికిరణమానములు - Rediometers. 

వికిరణము - Radiation. 

విఘటనము - Disintegration. 

నిజాతి (ధువత్వము - Opposite Polarity. 

వితత లబ్బము - Factorial. 

విద్యుత, రణము - Electrolysis. 

విద్యుత్ [గాహిణులు - Electrical detectors. 

విద్యుత్ |పతిష్టాపకులు - Electricians, 

విద్యుత ఎభవము - Source of Electricity. 

విద్యు క్చేష[ర)ణము - Electric Induction. 

విద్యుదంశిక - Electrolytic. 

విద్యుదంశిక థోళ ము - Electrolytic cell. 

విద్యు దాయానము - Electrical Strain. 

విద్యురుప్ట విధానము - Electric diathermy. 

విద్యుదృంధన ము - Insulation. 

విద్యుదృంధన నిరోధ ము - Insulation resistance. 

విద్యుద గ్రలయము - Electrical Circuit. 

విద్యు ద్య్రాహక ములు - Electrical conductors. 

విద్యు ద్వి శేష ఇ ము - Electrolysis. 
గ 

విధ్వంసక జాంతవము - Blasting gelatin, 

వినిమయ ము - Exchange. 

వి భాజ్య సంఖ్యలు - - Composite numbers. 

విమాన వహి (తస్ఫులింగ ములు - Aeroplane motor 

spork plugs. 

విలోమ విధాన పద్దతి - Converse method, 

విశ్లీ రత - Divergence. 

విళీ ర్త (శేఢులు - Divergent series. 

విశుద్ద తావాదము - Purism, 

విశ్లేషక రెఖాగ శిత ము - Analytic Geometry. 

వినం వాహనము - Insulating. 

వి సృృతి- Amplitude. 

 విస్ఫులింగములు - Sparks. 

4 

త్వ 

వృష వర్ణ [(పనంకరణము- Vegetative hybridisation. 

వేరు వేరు గాడీలు - Separate grooves. 

వై శేషిక కలనము - Calculus of Variation. 

వ్యత గయ ఖండ ములు - COmmutator Segments. 

శ 

శిలా ద వము - Lava, Magma. 

శిలాము[ దణము - Lithographing 

శుక గోళ ములు - Sperms. 

(శేణీవి థానము - In series, 

శోషణ ము - Absorption. 

శుకిదండము = Tuning fork. 

ష 

షష్ట్యంక గుగిత భిన్న ములు .Sexagesimal fractions. 

అలై 
య 

సంకలన నూ[తము- Summation formula, 

సంకీర్ణ వస్తు చిత్రము - Mosaic. 

౦ఖ్యా స్వరూపము - System of notation. 

సంద ర్శన సిద్దాంతము - Theory of vision. 

నంపీడన విదళీక రణములు - Compressions & rare 

factions. 

సంపూర్ణ కిరణ భేద్యము - Transparent. : 

సంపృ క్ష కము - Linkage. 

సంభిన్న త - Convergence. 

సంయోగిక వాయువు - Synthetic gas. 

నంశ్లేషము - Sythesis. 

నచ్చి [దక రన ము - Porous carbon. 

నజలీక రణము - Dilution. 

సత్తా శాస్త్రము - Ontology. 

సమకోణ చతుర, నము - Rectangle. 

సమతల రేఖాగణిత ము - Plane geometry, 

సమద్విబాహు నమలంబ చదుర్భుజము - Isosceles 

Trapezium. 

సమ వినత రేఖలు - 15022010 lines. 

సము[ ద అతవోటములు - Sea-walnuts. 

స మోస్ట్ర రేఖలు - Isotherms. 

నరిళ విద్యుద వలయము - Simple Electric Circuit. 

సర్పిలము - Spiral. 

సర్వసమత్వము - Congruence, 

నాలి లీ 



న్ 

సవాజసంఖ్య = Natural number. 

సవాజీవనము - Symbiosis. 

సహాయక ద్రవ్యము - Mordant. 

ద 
యు 

గి రాయి - Shale. 

ఖే నన్నపుగుల్ల రాయి - Calcarius 002. 

నూచ వంగ ములు -- Endoblasts, 

సృజనవిద్య - Euginics, 

సృజనశా(స్త్రము - Genetics, 

నృజని - Gene. 

నె కతము -ఏilican, 

సొరం గమార్గము - 276౧3. 

సోడా-ఆమ్ - Sodium-Carbonate. 

సోడియ హాఠితము - S0di1m Chlorate, 

అనము - Leakage. 

పత ము - Engineering, 

తికోష్ష ్వ ము - Statocyst. 

ర నట ము - Duralumin. 

ees 

ఎ 

అటి అటో © 

రాంక ములు - Constants, ౭ 

థి 
నూ ముద అము - Cylinder printing. 

స్టెతిక విద్యుచ్చ క్తిగా Electrostatic energy. 

న్ 
౬ ఏటము - Aluminium. 

స్పర్ణసూ తము - Antenna. 

సృటమయ విభాజీయళిలలు - Crystolline Rocks 

and Schists. 

స్ఫృృటాన్లుజనిద ము - Aluminium oxide, 

నృటిక ములు - Crystals. 

స్ఫాళ్ళము - Alumite or Alumstone. 

స్ఫోరిజము - Bauxite. 

హూ 

వారళోళము - Gypsum. 

వారిదాన్లుపు అగ్గిపుల్లలు - Eximuriated matches. 

వారిశుల్బిజము - Barytes, 

పాతు పా ఛాన్య వాదులు - Rationalists, 

[హోనవిభాజనము - Reduction division, 
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అనుబంధము ౪. 

శ్చ ద్ద ప త ము 

పుట తప్పు ఒప్పు స్ప తప్పు ఒప్పు 

20 స్టపోశాకస్ స్లైప్పోకాకస్ 152 ఛందోజద్దములైన ఛందోబద్ధములై న 

20 స్టేక్టోకోకల్ స్టెప్ట్ర కాక స్ క ఛార్థాంతిక ములతో దాక్టైంతిక ములతొ 

వ1 కాకి కాని » 125 152 (పుట సంఖ్య) 

ఇ 1 Meninjitis Meningitis 155 అను (చైవం క్తి మొదట ఉండ 

91] Serebro Spinal Cerebro Spinal వలెను) 

21 లింపనై టిక్ లింఫోసె టిక్ 157 పొనగు నటుల పొసగ నటుల 

21 లింపోనైట్స్ లింఫోసైట్స్ 9. జీవా త్రై్యైక జీవా _త్మెక్య 

91 Encaphalitis Encephalitis 158 మహాకావ్యము మహోావాక నము 

౨6 Celenterata _ Coelenterata 155 “నీడేఘటళి” “సీతోఘుటళిి 

41 Synbosis Synbiosis 160 విద్దాంత సిద్ధాంత 

ఓర్ వ. వెం: పి. వి. వి. యన్ 1/% (రచయిత పేరులేదు)ు ఆ. వీ. 

76 బయోనియను అయోనియను 178 వతాపరు[ద (పతాపరుద 

76 అతడు ( లేదు) 197 నంభ్యాశా(నస్త్ర సంఖ్యాశాస్త్ర 

76 స్యా ధ్యాయము స్వాధ్యాయము 199 ఎమె”స్ ఎమైలేస్ 

79 వేవాంతమని వేచాంతమని 199 యిన్ వశ్లేస్ యిన్ వైస్ 

రికి గలవి గలవి) 199 (సుగర్ (గ్లూకోస్ 

94 Fracade Facade 199 లూసిస్ లూసీన్ 

105 శతాబ్ది శ శాబ్రి 200 10 మి. (గా, శాతము omit 

107 నన్నాస నన్నా స 200 2% 2 మి. (గా. % 

107 |పదర్శిరంపబడి (పదర్శింపబడి 201 శెటోన్ కీటోన్ 

108 నుందరముగా సుందరముగా 201. (శకెటసిటిస్) (శెటినై టిస్) 

112 మెదలగు మొదలగు 901 Omit మూత ములోను 

112 గోశము గోళము 202 ఆబో'సెన్ కీటోసీస్ 

120 జాగుపరిచు బాగువరచు 218 స్తై ఇళ్లు 

124 మాటాఫిజిక్చు మెటాఫిజిక్సు వివిద అధార్మగంథ ఆధార గంథ 

125 లై విడ్డు లై బ్నిడ్డు 282 'నీ జ్ “సీజ్ 

186 మలివములు మలినములు 284 అర్ధపతాక అర్జపతాక 

148 అవసరమా అవసర మో 285 హస్తమును హన్తదర్శి తార్థ్ర మును 

144 స్థూపము స్తూపము 289 పొడ్డు పొడ్డు 

146 శూత్ళురూప సూత్మరు"ప 248 అంధలి | అందలి 

146 ఆర్. వెం. స్యా. ది. వి 245 నర్వస్వము సర్వస్వము 

152 వశిష్టునకు వసిష్టునకు , వరాయణము = పరాయణము 

3 వశిష్టుడు వసిష్టుడు 262 జె. జి, కె. ఎస్ జిజి కెఎస్ 

అవనిలో 



269 
286 
287 
288 
926 
కిర్ 
948 
850 
859 
876 
876 
9885 
889 
414 
428 
424 
426 
429 
481 

485 
485 
441 
442 
448 
444 
444 
445 
447 
449 
450 
458 
454 
455 
456 
457 

Pavalion 

కారుకుడై న 

మోగ్యమయిన 

నంఖ్యలోను 

ఉద్చిద జాలము 

కట్టుకొనినశ్లే 

మాశతాచ్యుతన 

ఆభ్యాయిక 

తెలోక్యమల్లి 

[వవరుల 

దిని యొక 

అవనీ దనాథ ' 

(గహీంచి 

భారతీయందు 

పొరసత్వము 

506201 

కాలముండునది 

సవరింవ 

మచిలీపట్న ములో 

3 టఉబారుల 

క్పత్చోఏన్లత 

సమ్మ రానంత 

వికృతిలా 

ఐనురురాయి 

పాలులు 

కవితా రతులు 

ఆహారము 

సప్తగోదావరి 

రచించెమ 

[పవ క్షకు 

ఆ౦తట 

శతాబ్దపు 

ఏనుగ 

తీరువై య్యారు 

జరిపి 

ఒప్పు 

Pavilion 

కారకుడైన 

యోగ్యమయిన 

సంఖ్యలోను 

ఉద్భిద జాలము 

- కటుకొ నిన కు 
రి ౧ 

మా.తాచ్యుతన 

ఆఖ్యాయిక 

క్రైల్ క్యమల్ల 
(పవరుల 

నిది యొక 

అవనీం| ద నాథ 

[(గహించి 

భారతమందు 

పొరన్వత్వము 

speech 

కాలముండునవి 

సవరింప 

వాక్యము మొదట 

చదువుము 01 

(మచిలీవట్నము) 

కై_ట భారుల 

కృతో ద్లీత 

నమ్మ రానంత 

వికృతితో 

విసురురాయి 

ఇ పుట 

475 

458 

462 

465 

467 

46 

467 

468 
468 
477 
478 
480 
481 
497 
497 
498 
499 
502 
504 
504 
504 
507 
507 
£07 
507 
ర్లి గ్ర 
ర్ వలీ 
5498 
క్4క్ 

574 
క్రిక్ 
రిక్ 
586 
589 
ర్ రల 
592 
599 

సలజతుజంగు 

జీపిపము 

కొముజాజు 
అ 

అ[గంథమాల 

ఏన్నికలు 



పృట తప్పు ఒప్పు పుట తప్పు ఒప్పు 

5 98 పురోపో త్తమ పురుషో త్తమ 69వ నూచించి సూచించి. 

594 తియ్యదము త్రియ్యదనము 699 వంగ్యాశ్శక న్యం గ్యాత్మక 

599 కళువ కళువె 701 లాయకా లాయడ్ 

600 దొడగెను,. దొడ ను. 701 1954 1924 

600 నుండును, నుండును. 707 అని అని 

600 శెప్పురురు చెప్పుదురు 717 నుండదు నుండును 

602 ఆచ్చటచ్చట అచ్చటచ్చట 721 ముందురు మందురు 

602 నుండుదు నుండును 727 బుగ్యజు ర్వేద బుగ్యజు ర్వేద 

605 అను కుత అను|శుత 728 (వాతన్సంస్కాార (వాత్యన్సంస్కార 

605 వూనక పూనక "728 [వతేఘు వశెమ 

607 వి _న్ఫృతము విస్ఫ్రృతము 789 (Wood. (Word 

607 కార్యములో కార్యములలో 75కి వఠించినవో పఠించినచో 

612 శుభోధర్మ్కము శుభోదర్శ_ ము 75రి యంధును యందును 

617 తిరువేంగాళా చార్యులు తిరు వేంగళాచార్యులు 769 నోన్న శ్తెః నోన్మ శః 

628 చాధమే బాధ యే 761 సాతిస్యవ్న సాతిస్వప్న 

625 6106910021 dimensional 778 ఇతత ఇతర 

688 మొననై నవి మొదలె నవి 778 వన్తువుల వస్తువుల 

684 .మంటము మంటపము 774 ఎక్కువగునునే ఎక్కు వగుచునే 

689 కొంటకొల కంటకొస్సల 774 అభక అభక 

689 భూగోళము భూగోళము 776 సంబ త్తి సంప త్తి 

689 ఆంధ ఆంధ 776 భౌగోళిక భౌగోళిక 

640 ఉండెను” ఉండెను” అని [వాసిరి (76 ఆర్టికముగ ఆర్థిక ముగ 

648 దరి దేవత దరిద దేవత 778 గలదు గలవు 

650 పోవలెనని చేయు పోవ లెననియు 781 సంవతరములు సంవత్సరములు 

656 గాజు సలకలను గాజు పలకలు 781 తవ తన 

668 అందుబాటుతో అందుబాటులో 784 దవ దె వజ 

664 యోగజము యోగజము 787 స్థూలతమ స్థూలతను 

665 నిరూపింవబడి నిరూపింపబడి 786 కరణముమ కరణమును 

677 అముదిత = అము|దిత 789 నూచింపబడిప సూచింపబడిన 

679 తీసి వేయునరకు కీసి వేయువరకు 792 మూవడ మూడవ 

679 నరకు, వరకు 792 vo-( )(17- 1) 
687 Direet Direct 2-17 2:17 

689 పరమర్శము పరామర్శము Vr) 

692 ౩మెం|నాథ రమేం[దనాథ Pq! man 2.17 

692 శై_లేం[దనాథుడే శై లం దనాథ జే 195 2 ) (౯ 

692 ముకుళ చందుడే ముకుళచంద డే 795 బడివ బడిన 
695 వమ్మేళన సమ్మేళన గా 

వా 




